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ДИДАКТИКА ТА МЕТОДИКА 
 
УДК 811(07) 

 
Роман Безлюдний 

 
ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ У НЕМОВНОМУ ВНЗ 
 
Стаття присвячена проблемі індивідуалізації навчання в процесі 

оволодіння іноземною мовою в немовному вищому навчальному закладі, в 
основу якої покладено адаптивну систему навчання (АСН). Автором 
статті аналізуються наукова організація навчального процесу в АСН, її 
основні параметри й мета, завдання кожного з етапів переходу до 
запропонованої системи навчання. 

Ключові слова: індивідуалізація, адаптація, індивідуальна робота, 
самостійна робота, самоконтроль, взаємодія, етап, тематичний цикл, 
навчання. 

 
Аналіз існуючих в традиційній системі підходів до вивчення 

іноземної мови в немовному вузі показує, що між навчанням мовній 
діяльності і традиційною організацією процесу навчання з дискретним 
управлінням існує протиріччя. 

Існуючі організаційні форми групового навчання та способи 
управління пізнавальною діяльністю студентів суперечить дидактичній 
концепції розвивального навчання. При традиційній організації занять, де 
одночасна активність всіх студентів зводить роль викладача до організації 
роботи студентів на занятті, спілкування «викладач – студент» 
замінюється спілкуванням «викладач – група студентів». Намагання 
максимально збільшити одночасну роботу всіх студентів зменшує час 
індивідуального спілкування з окремим студентом. 

Індивідуалізація навчання є особливо актуальною для іноземної 
мови, де надзвичайно важливою є комунікативна мовна діяльність 
викладача з кожним конкретним студентом. 

Для суттєвого підвищення ефективності навчального заняття з 
іноземної мови необхідно знайти таку його структуру, яка б забезпечила 
індивідуалізацію навчання, безперервну активність і викладача, і кожного 
студента. Такий підхід до організації навчального процесу та виходу в 
іншу систему забезпечує зміну її якісних параметрів на основі її наукової 
організації. На зміну звичних форм навчання повинна прийти нова 
методика, однією з характерних ознак якої є адаптація до соціального 
середовища, яке постійно змінюється. Саме адаптація є вирішальним 
фактором при виборі тієї чи іншої системи навчання. 
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Принцип адаптації дозволяє по новому підійти до оцінки уже 
відомих педагогічних явищ, переусвідомити їх значимість, прогнозувати їх 
перспективність. Адже існування та розвиток будь-якої системи, у тому 
числі і системи навчання, є системою взаємної адаптації між системою і 
середовищем та внутрішніми компонентами системи. 

Ознайомлення з рядом робіт із питань методики викладання 
іноземних мов (І. П. Бім, Н. І. Гез, К. Б. Єсипович, О. Д. Климентенко, 
О. О. Миролюбов, З. М. Цвєткова), наукової організації навчального 
процесу з іноземної мови (О. С. Границька, Т. К. Мучаідзе, Т. М. Новицька, 
І. Ю. Торбан), а також управління самостійною пізнавальною діяльністю 
студентів (Л. В. Занков, Т. А. ІльЇна, Н. М. Скаткін), психологічних 
аспектів самостійної роботи (В. А. Артемов, І. П. Зінченко, І. О. Зимня, 
О. О. Леонтьєв, Н. О. Менчинська, Н. Ф. Тализіна) доводить доцільність 
використання адаптивної системи навчання (АСН) як такої, яка сприяє 
поліпшенню якості навчання іноземної мови. 

В основі АСН лежить наукова організація навчального процесу, 
котра передбачає постійний перехід до нових організаційних форм, які 
дають можливість поетапно створювати такі психолого-педагогічні умови, 
які забезпечують індивідуалізацію навчання. 

Основною метою АСН, яка забезпечує безперервну активність 
кожного студента та викладача, полягає в максимальному урахуванні 
індивідуальних особливостей студентів, що сприяє інтенсифікації 
навчального процесу і забезпечує його ефективність. 

Головним у визначенні параметрів навчального процесу в АСН є 
встановлення найбільш раціонального співвідношення тривалості 
колективно-групової роботи, коли викладачі працюють з усіма студентами, 
та індивідуальної роботи з кожним студентом, а також тривалості 
самостійної роботи як на навчальному занятті, так і в лабораторії чи вдома. 

АСН передбачає: 
– різке збільшення долі самостійної роботи студентів на 
навчальному занятті; 

– нормалізацію завантаженості студентів домашньою самостійною 
роботою за рахунок збільшення її долі на аудиторних заняттях; 

– суміщення індивідуальної роботи викладача з кожним студентом 
та самостійної роботи решти студентів на навчальному занятті; 

– організацію самостійної роботи без безпосереднього втручання 
викладача за рахунок використання системи засобів управління; 

– індивідуалізацію навчання в умовах колективного навчання; 
– адаптацію до індивідуальних особливостей студентів при роботі в 
умовах усіх режимів. 

В умовах АСН самостійна робота студентів здійснюється на 
кожному навчальному занятті завдяки суміщенню її з індивідуальною 
роботою викладача з кожним студентом. Самостійна робота здійснюється 
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без безпосереднього втручання викладача і стає провідним видом 
навчальної діяльності при роботі в АСН. 

Під самостійною роботою мається на увазі будь-який вид 
самостійної навчальної або комунікативної діяльності, який виконується в 
режимі взаємоконтролю і самоконтролю. АСН характеризується 
безперервним управлінням самостійною роботою студентів на основі 
семестрових сіткових планів роботи, графіків оперативного обліку та 
самообліку результатів самостійної роботи студентів та матеріалів зі 
зворотнім зв’язком для роботи в режимі взаємоконтролю та самоконтролю. 
Таке управління дозволяє організувати самостійну роботу студентів так, 
щоб вона здійснювалася в основному без втручання викладача, котрий 
завдяки цьому одержує можливість відключати студентів почергово від 
самостійної роботи і працювати з кожним з них самостійно. 

В рамках АСН знаходить своє вирішення питання про 
раціоналізацію самостійної роботи студентів не тільки вдома, але і в 
аудиторії. Завантаженість студентів домашньою роботою різко 
зменшується, оскільки студенти одержують можливість більшу частину 
завдань для самостійної роботи виконувати в аудиторії. Досвід показує, що 
оскільки студенти зацікавлені в цій роботі, вони починають вибирати 
більш раціональні прийоми і способи, які удосконалюють процес 
самостійної роботи. Студент стає співучасником творчої раціоналізації 
процесу самостійної роботи та підвищення її ефективності. 

Впровадження АСН в навчальний процес передбачає суттєві зміни в 
його структурі, що супроводжується глибокими змінами характеру 
взаємодії педагога і кожного студента. Перехід до АСН здійснюється 
поетапно, що дозволяє перебудувати психологію як педагога, так і 
студента без різкої руйнації міцних динамічних стереотипів. 

Найголовнішим завданням першого етапу є зміна структури заняття. 
Найбільшою трудністю цього етапу для викладача є відмова від 
традиційних уявлень про хід навчального процесу взагалі і проведення 
заняття зокрема. 

Практичне заняття з іноземної мови при його моделюванні в умовах 
переходу до АСН включає три види взаємодії студента і викладача: 

– 1 вид – викладач і вся група студентів при колективно-груповій 
роботі; 

– 2 вид – викладач і один студент при індивідуальній роботі 
викладача зі студентом; 

– 3 вид – студенти працюють самостійно в сумісному режимі з 
індивідуальною роботою викладача з метою забезпечення більш 
ефективного використання аудиторного часу кожним студентом 
для роботи в активних режимах. 

Перші спроби змінити структуру заняття, як правило, пов’язані зі 
збільшенням відсотку самостійної роботи за рахунок зменшення часу на 
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колективно-групову з усією групою (пояснення лексико-граматичного 
матеріалу, методичні вказівки щодо роботи в парах та ін.). 

Традиційне для немовного факультету заняття з іноземної мови 
передбачає використання 15 % часу на пояснення матеріалу, 50 % на 
розвиток усного мовлення за темами по спеціальності та 35 % на навчання 
читанню на матеріалі цих же текстів по темі. 

Як свідчить досвід роботи, при організації самостійної роботи в 
умовах АСН велика увага з боку викладача повинна приділятись навчанню 
студента працювати самостійно найбільш раціональним шляхом. 
Особливого значення набуває ця проблема на першому етапі 
впровадження АСН у педагогічний процес. В цей період викладач більше 
часу приділяє роботі в режимі управління самостійною роботою, навчає, 
інструктує, допомагає, підказує, як краще організувати свою роботу, вчить, 
як вести самооблік, виводить стосунки педагога і студента на рівень 
довір’я. 

Після того, як етап формування уміння самостійно працювати 
пройдено, педагог переходить до так званого включеного контролю, тобто 
оцінювання студента за вміння працювати самостійно, опитувати 
товаришів, правильно оцінювати їх відповіді. Включений контроль 
дозволяє педагогу переконатись в тому, що студенти працюють самостійно 
і добросовісно та перейти до індивідуального відімкнутого контролю. 

Відімкнутий контроль здійснюється через відокремлення від 
загальної роботи до одного студента. Педагог працює з ним індивідуально 
по диференційованим або єдиним для всіх завданням. Час індивідуальної 
роботи з кожним студентом суворо обліковується, і цей час має бути 
однаковим для всіх студентів, хоча кожна окрема зустріч зі студентами 
може бути різної тривалості. 

Розрахунок часу для індивідуальної роботи ведеться з урахуванням 
орієнтованої тривалості самостійної роботи на всіх заняттях. Час 
самостійної роботи рівний часу індивідуальної роботи, тому загальна його 
кількість ділиться на число студентів у групі. 

Наступним кроком щодо зміни структури заняття є робота в 
суміжному режимі, під час якої відбувається суміщення індивідуальної 
роботи викладача з кожним по черзі студентом з самостійною роботою 
усіх інших студентів. У цьому зв’язку постає питання про розробку 
матеріалів для самоконтролю і взаємоконтролю. 

На кожному практичному занятті під час індивідуальної роботи 
змінюється характер спілкування викладача зі студентом в залежності від 
його індивідуальних особливостей, тобто відбувається взаємоадаптація 
викладача і студента. 

Нова структура занять дає можливість розподілити всі види занять 
по різних системах, кожному студенту активно працювати протягом 
усього заняття, здійснюючи перехід від колективно-групової роботи до 
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самостійної та індивідуальної роботи з викладачем. 
Впровадження систематичного обліку тривалості індивідуальної 

роботи викладача з кожним студентом дає можливість приділяти однакову 
увагу всім студентам. Хоча студенти, що добре навчаються, швидше 
справляються із завданнями та краще орієнтуються в будь-якій новій 
навчальній ситуації. 

II етап впровадження АСН в навчальний процес передбачає 
організацію самостійної роботи студентів без безпосередньої участі в ній 
викладача, який зайнятий в цей час індивідуальною роботою зі 
студентами. Тут необхідний перехід до розробки і впровадження сіткового 
планування і безперервного управління самостійною роботою студентів за 
допомогою засобів зворотного зв’язку. 

В основу розробки сіткових планів роботи на кожен семестр, а також 
графіків оперативного обліку та самообліку результатів самостійної роботи 
студентів, які стають основними засобами управління самостійної роботи 
на цьому етапі, беруться типові й робочі програми. 

Сітковий план укладається на основі блочної презентації мовного 
матеріалу в супроводі індексів, які відповідають певному виду мовленнєвої 
діяльності, передбаченого для виконання в процесі самостійної роботи 
студентів. Робота за сітковим планом дає чітку уяву про обсяг матеріалу, 
дисциплінує студентів і забезпечує творчий підхід до роботи. 

Подібно тому, як в основу роботи по комплексному навчанню видам 
мовленнєвої діяльності і аспектам мови покладено тематичний цикл, так і в 
основу сіткового плану береться тематичний цикл, де вправи в певній 
послідовності виконуються в межах цього циклу. Кожен тематичний цикл 
завершується контролем або заключним заняттям. Послідовність 
виконання вправ іде від засвоєння фонетичного матеріалу, спрямованих на 
формування навичок вимови вокабуляра базового тексту теми, до 
лексичних вправ та граматичних вправ, спрямованих на засвоєння лексики 
і граматичних конструкцій базового тексту. 

Таким чином сітковий план, укладений на основі та з урахуванням 
розмовної теми, вивчення котрої супроводжується серією базових і 
додаткових текстів. Контроль засвоєння теми передбачає виконання 
контрольної роботи та здачі заліку. 

У відповідності з сітковим планом на семестр, укладаються графіки 
оперативного обліку, в яких програмується виконання фонетичних, 
лексичних та граматичних вправ. На початку семестру кожен студент 
отримує сітковий план, який є програмою дій і допомагає йому 
організувати самостійну та аудиторну роботу з урахуванням його 
особистих здібностей. 

Наявність сіткового плану роботи забезпечує прозорість бачення 
обов’язкових лімітів виконання завдань. Кожен студент по мірі виконання 
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програми викреслює індекс і переходить до виконання наступного 
завдання, не відволікаючи при цьому викладача від індивідуальної роботи 
з іншими студентами. 

Аналіз даних наукового пошуку свідчить, що для укладання на 
наукових засадах сіткового плану необхідно: 

– ретельно проаналізувати навчальні та робочі програми з метою 
вичленення матеріалу для самостійної роботи студентів; 

– визначити в кожному виді діяльності завдання-блоки і позначити 
їх відповідними символами; 

– встановити перелік та послідовність операцій, які повинен 
виконати студент і які необхідні для виконання завдання; 

– детермінувати варіанти контролю для кожного виду діяльності 
(самоконтроль, взаємоконтроль, індивідуальний контроль) та 
позначити їх відповідними символами; 

– передбачити засоби для вихідного, проміжного та підсумкового 
контролю; 

– зробити розрахунок часу для роботи в парах та індивідуальної 
роботи педагога з кожним студентом; 

– виділити різнорівневі завдання; 
– скласти перелік завдань по кожному блоку; 
– розрахувати орієнтовні можливості кожного студента та провести 
заміри швидкості виконання різних видів завдань; 

– підготувати технологічну карту та диференційовані завдання для 
індивідуальної роботи зі студентами. 

Практика показує, що сітковий план особливо успішно виконується 
за умови користування ним у комплексі з графіком оперативного обліку 
результатів самостійної роботи студентів. Такі графіки включають 
оперативні документи для здійснення обліку та контролю успішності 
студентів, а наявність графіків оперативного обліку за весь період 
навчання дає можливість узагальнювати успішність за всі семестри. 

В розділах графіка оперативного самообліку самостійної роботи 
студент сам виставляє оцінку при роботі в режимі самоконтролю та 
взаємоконтролю, тобто при виконанні суто тренувальних та тренувально-
творчих вправ, а іноді і теоретично-творчих завдань, формуючих 
підготовче мовлення з елементами непідготовленості (творчі завдання, 
рольові ігри, дискусії). 

Здійснення контролю за виконанням сіткового плану і графіка 
оперативного обліку результатів самостійної роботи студентів засобом 
балів дає можливість студентам слідкувати за успішністю. Все це дає 
можливість бачення кількісної і якісної сторін навчального процесу. 

Графік допомагає студентам виконати весь обсяг запланованої 
роботи за рахунок чіткого обліку та можливості постійно порівнювати 
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виконання плану з рештою студентів групи. Викладач оперативно надає 
допомогу тим студентам, які відстають у виконанні плану. Підсумковий 
результат за графіком в кінці кожного місяця є по суті об’єктивною 
оцінкою для атестації студентів і прогнозування їх успішності на сесії. 
Керуючись сітковими планами та графіками обліку, студенти самі 
вибирають режим роботи, працюючи самостійно або в парах, вчаться 
керувати своєю навчальною діяльністю, оцінювати результати не тільки 
своєї роботи, але й інших. 

У зв’язку з організацією самостійної роботи студентів під час занять 
виникає необхідність створення навчальних матеріалів зі зворотнім 
зв’язком, за допомогою яких викладач регулює і вдосконалює процес 
навчання. Зворотній зв’язок в умовах АСН здійснюється за допомогою 
матеріалів, які включають правильні відповіді на поставлені питання та 
ключі до вправ та завдань. При наявності засобів зворотнього зв’язку 
студент здійснює самостійну роботу в умовах опосередкованого 
взаємоконтролю та самоконтролю, використовуючи ключі. 

В процесі роботи в парах у студентів формуються такі якості як 
добросовісність, готовність допомогти один одному, формується почуття 
відповідальності кожного студента не тільки за якість своїх власних знань, 
але й почуття відповідальності за успіхи свого товариша, групи. 

Організація самостійної роботи студентів неможлива без 
удосконалення системи контролю, оскільки в процесі навчання будь-якому 
предмету важко забезпечити контроль всіх навчальних дій студентів. Зміна 
структури навчального заняття та створення умов для організації 
самостійної роботи студентів дозволяє перевести на взаємоконтроль та 
самоконтроль майже всі види завдань та виконання вправ, про які йшлося 
вище. В такому ж режимі здійснюється контроль творчої діяльності, що 
дає можливість значно вивільнити викладача від безпосередньої його 
участі в контролі. Контроль викладача здійснюється при одночасній 
самостійній роботі всієї групи, де студенти працюють за сітковим планом 
та графіком оперативного самообліку з використанням засобів зворотного 
зв’язку. Взаємоконтроль практикують в парній роботі. Самоконтроль 
здійснюється без засобів зворотного зв’язку. Основне призначення 
самоконтролю – об’єктивна оцінка власних успіхів та своєчасне 
виправлення допущених помилок. Постійний контроль, який здійснюється 
самими студентами, забезпечує такі умови, за яких кожен студент у 
момент роботи з навчальним матеріалом зі зворотнім зв’язком знає, 
правильно чи неправильно він виконав завдання і як його слід виконати. 
Кожна відповідь підлягає негайній корекції з боку контролюючого 
студента. Викладач при цьому здійснює вибірковий контроль. 

Заключний III етап переходу до АСН полягає в узгодженні змісту 
навчання з організаційними формами АСН через такий відбір і дозування 
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навчального мовного матеріалу, який врахував би оптимальну модель 
навчального заняття з іноземної мови в АСН. У практичному плані це 
передбачає підготовку комплексів навчально-методичних матеріалів 
(методичних рекомендацій, комплекту мовних матеріалів зі зворотнім 
зв’язком, навчально-методичного посібника, сіткових планів і графіків 
обліку успішності студентів та ін.). 

Отже, в укладанні навчально-методичних матеріалів для роботи в 
умовах АСН слід керуватись тим, що підручник та комплекс мовних 
матеріалів, які його супроводжують, є невід’ємною частиною будь-якої 
системи навчання. Вони можуть розглядатися як модель системи і як засіб 
управління навчальною діяльністю відповідно до системних вимог. 
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УДК 378.147:51 
 

Ольга Васько 
 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ ЛЕКЦІЙ  
У МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
У статті висвітлюється проблема математичної підготовки 

майбутніх вчителів початкових класів. Наголошується, що використання 
проблемних лекцій дозволить вирішити такі складності в навчанні 
студентів спеціальності «Початкова освіта» як відсутність мотивації 
до вивчення курсу, слабка базова підготовка з елементарної математики, 
недостатньо сформовані навики самостійної роботи тощо. Особливістю 
цієї статті є те, що на конкретному предметному матеріалі 
продемонстрована реалізація одного із методів активного навчання – 
проблемної лекції в індуктивній та дедуктивній формах. У статті 
встановлено, що використання проблемних лекцій з математики сприяє 
ефективній математичній підготовці майбутніх вчителів початкових 
класів. 

Ключові слова: математична підготовка, професійна підготовка, 
майбутні вчителі початкових класів, проблемна лекція, структура 
проблемної лекції, проблемний виклад, проблемна ситуація, індуктивний 
проблемний виклад, дедуктивний проблемний виклад, зображення 
многогранників. 

 
Математична підготовка майбутнього вчителя початкових класів 

представляє собою систему знань та переконань, які визначають його 
погляди на роль математики в сучасному світі та її вплив на 
інтелектуальний розвиток особистості, на сутність математичних методів 
пізнання дійсності й рівень математичної компетентності, необхідний у 
майбутній професійній діяльності. 

Проблема математичної підготовки майбутніх вчителів початкових 
класів в умовах реформування вищої і загальної середньої освіти є 
надзвичайно актуальною. Зміни, які відбуваються в Україні, зумовлюють 
створення адекватних соціально-педагогічних умов, викликають необхід-
ність проектування і впровадження нової моделі навчання, розробки і 
практичної реалізації ефективних технологій навчання. Сьогодні 
випускник педагогічного вищого навчального закладу повинен мати не 
тільки професійні знання, навички й уміння в обраній ним галузі 
діяльності, а й мати достатню фундаментальну освіту, бути здатним 
самостійно будувати на цьому фундаменті нове конкретне знання 
відповідно до нових умов. Україні необхідні вчителі з аналітичним стилем 
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мислення, націленістю на вдосконалення навчального процесу, викорис-
тання сучасних педагогічних технологій навчання. 

Проблема удосконалення професійної підготовки вчителів початко-
вих класів у курсі математики розглядається в роботах А. В. Бровичевої, 
H. H. Лаврової, В. А. Лебединцевої, Н. М. Міськової, Ю. К. Набочук, 
Г. И. Подгайнева, Л. П. Стойлової, О. В. Тарасової, Г. В. Хамер та ін. 

Найбільш широко в сучасній практиці при вивченні математики 
майбутніми вчителями початкових класів використовуються навчальні 
посібники Л. П. Стойлової і Н. І. Затули, А. М. Зуб, Г. І. Коберник, 
А. Ф. Нещадим. Ідеї, закладені в цих посібниках, знаходять подальший 
розвиток у дослідженнях Л. П. Ануфрієвої, М. М. Глазиріної, Н. Н. Лавро-
вої, І. В. Шадріної та ін. Основною метою цих досліджень є обґрунтування 
змісту й розроблення методики вивчення конкретних питань даного курсу 
при підготовці учителів початкових класів. 

Разом з тим, найчастіше використовуваний викладачами комплекс 
методів навчання математики в підготовці вчителів початкових класів не 
повною мірою задовольняє сучасні потреби державних стандартів освіти, 
не має системного характеру, не ураховує сучасних тенденцій, пов’язаних 
з підвищенням вимог до рівня підготовки студентів. Тому проблема 
пошуку й реалізації ефективних методів навчання математики майбутніх 
вчителів початкових класів є актуальною. 

Мета статті – розкрити сутність і структуру проблемної лекції, 
розглянути її використання в математичній підготовці майбутніх вчителів 
початкових класів. 

Математична підготовка майбутніх учителів початкових класів 
відрізняється особливими складностями, до яких можна віднести: 
відсутність мотивації до вивчення курсу, слабку базову підготовку з 
елементарної математики, недостатньо сформовані навики самостійної 
роботи тощо. Окреслені труднощі викликають необхідність пошуку 
підходів до викладання математики у студентів спеціальності «Початкова 
освіта» відповідно до нових цілей і сучасних тенденцій професійної 
підготовки, а також з урахуванням особливостей мислення студентів цієї 
спеціальності. 

Одним із можливих варіантів організації навчально-виховного 
процесу, спрямованого на подолання зазначених складностей, є 
застосування проблемних лекцій. 

Проблемне читання лекцій передбачає активне управління 
пізнавальною діяльністю студентів. Проблемна лекція – це активний 
педагогічний метод, що призводе до інтенсифікації навчального процесу. 
На відміну від інформаційної лекції, на якій студенти одержують 
інтерпретовану викладачем інформацію, на проблемній лекції новий 
теоретичний матеріал подається як невідоме, яке слід відкрити, 
розв’язавши проблемну ситуацію. 
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Технологія організації проблемної лекції ґрунтується на викорис-
танні методу проблемного викладу. Суть проблемного викладу полягає в 
тому, що викладач ставить проблему, сам її розв’язує, але при цьому 
показує шлях розв’язання у його справжніх, доступних студентам 
суперечностях, демонструє перебіг думок у процесі її розв’язання. 
Призначення цього методу в тому, що викладач демонструє зразки 
наукового пізнання, наукового розв’язання проблем, ембріологію знань, а 
студенти контролюють переконливість цього руху, мисленнєво стежать за 
його логікою, засвоюють етапи розв’язання цілісних проблем [1, с. 197]. 

І. П. Підласий указує на те, що метод проблемного викладу є 
перехідним від виконавської до творчої діяльності. На певному етапі 
навчання студенти ще не можуть самостійно розв’язувати проблемні 
задачі, а тому педагог демонструє шляхи дослідження проблеми, 
викладаючи її розв’язання від початку до кінця. Він наголошує на тому, що 
незалежно від того, що студенти не беруть участі у процесі міркувань, а 
лише спостерігають, вони одержують гарний урок розв’язання 
пізнавальних утруднень [2, с. 476]. 

Як зазначає І. Ф. Харламов, проблемне навчання охоплює такі етапи: 
створення проблемної ситуації; аналіз і формулювання проблеми; 
висунення гіпотези; перевірка найважливіших гіпотез [3, с. 125]. 

З точки зору логіки розв’язання задач, що входять до проблемного 
викладу, можна виділити: 1) індуктивний проблемний виклад; 2) дедуктив-
ний проблемний виклад; 3) індуктивно-дедуктивний проблемний виклад. 
Отже, сутність проблемної лекції полягає у систематичному показовому 
індуктивному чи дедуктивному розв’язанні викладачем проблемних задач, 
які побудовані на матеріалі історії науки або сучасного наукового знання. 
Він має на меті повідомити студентам нові знання і продемонструвати 
логіку і способи розв’язання проблем із розкриттям доступних їм 
суперечностей процесу пізнання. 

Сказане вище дозволяє визначити структуру проблемної лекції 
(таблиця 1). Основними компонентами проблемної лекції з індуктивною 
формою проблемного викладу виявлено такі: подання проблемної задачі; 
виникнення проблемної ситуації; здогадка про взаємовідношення між 
шуканим і відомим (тобто передбачувана відповідь, гіпотеза); перевірка 
гіпотези (спостереження, порівняння); кінцева відповідь (розв’язання 
задачі). 

Структурними компонентами проблемної лекція з дедуктивною 
формою проблемного викладу являються (таблиця 1): подання проблемної 
задачі; виникнення проблемної ситуації; відповідь (розв’язання задачі); 
доведення правильності відповіді. 
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Таблиця 1 
Структура проблемної лекції 

 
Індуктивний проблемний виклад Дедуктивний проблемний виклад 

Перший етап 
Подання проблемної задачі 

(переформулювання навчальної проблеми) 
Другий етап 

Аналіз її умови, тобто з’ясування відомого і шуканого, знаходження в ній 
суперечності (виникнення проблемної ситуації) 

Третій етап 
Здогадка про взаємовідношення між 

шуканим і відомим (тобто передбачувана 
відповідь, гіпотеза) 

Відповідь (розв’язання задачі) 

Четвертий етап 
Перевірка гіпотези (спостереження, 

порівняння) Доведення правильності відповіді 

П’ятий етап 
Кінцева відповідь (розв’язання задачі)  

 
Наприклад, під час розкриття теми «Побудова зображень многогран-

ників» пропонуємо використати проблемну лекцію з індуктивною формою 
проблемного викладу. Розглянемо його реалізацію послідовно за кожним 
етапом. 

1. Подання проблемної задачі (переформулювання навчальної проблеми). 
З давніх часів людина намагалася зберегти образ побаченого. Так 

з’явився наскальний живопис. Потім людина стала прикрашати 
малюнками стіни свого житла, посуд, знаряддя праці та інші предмети 
побуту. Цивілізація розвивалася, і перед людиною поставали дедалі 
серйозніші технічні завдання: складання схем і карт місцевості, 
зображення військових споруд та житлових будинків, мостів, знарядь і 
предметів праці. Різні сфери людської діяльності, розвиток виробництва 
вимагали вироблення якихось загальних правил і стандартів подання 
просторової інформації на площині. 

Розгляньте кілька зображень правильних многогранників. Помір-
куйте, чи істинним є твердження, що всі ці рисунки зображено правильно? 
Як ви розумієте поняття правильно зображено? 

 

 

 

  
а) б) в) г) 

Рис. 1. Рисунок до завдання, спрямованого на подання проблемної задачі 
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2. Виникнення проблемної ситуації. 
Студенти висловлюють припущення, які відрізняються одне від 

одного. Потім викладач просить записати номер рисунка, який студенти 
вважають зображеним правильно: а, б, в чи г, можливо, правильних два, 
можливо всі правильні або всі неправильні. При цьому виникають 
суперечливі точки зору. Одна частина студентів називає одну групу фігур, 
друга – іншу. 

3. Висунення гіпотези. 
– Чи викликає у вас труднощі зображення плоских фігур на 
площині? (Ні.) 

– Якщо вам слід зобразити прямокутник зі сторонами 2 см і 3 см, як 
ви це зробите? (Зобразимо дві сторони по 2 см і дві по 3 см, 
суміжні сторони повинні утворити прямий кут). 

– Отже, який висновок можемо зробити? (Зберігаються розміри 
сторін і кутів). 

– Таким чином, можна сказати, що під час побудови зображень 
плоских фігур усі властивості фігури, яка знаходиться у площині 
рисунка, зберігаються. 

– Як ви думаєте, під час зображення просторових фігур ситуація 
аналогічна? (Різні точки зору). 

– Якщо вам слід зобразити на площині куб зі стороною 3 см, чи 
можемо ми всі властивості цієї фігури зобразити на площині без 
змін? (Ні). 

– Як ви думаєте, чому? (Припущення студентів). 
– Оскільки різні частини просторової фігури нахилені до площини 
зображення під різними кутами і під час зображення піддаються 
різним змінам. Як ви вважаєте, як же виконати у цьому разі 
побудову зображення многогранника? (Студенти висувають 
припущення). 

– Як ви думаєте, чи побудовані за вашими припущеннями 
зображення многогранників будуть правильними? Як це 
перевірити? (Студенти висувають припущення). 

4. Перевірка гіпотези. 
Прослухайте лекцію, перевірте правильність ваших припущень. Далі 

здійснюється виклад основного матеріалу лекції. 
5. Кінцева відповідь (Розв’язання задачі). 
Після викладу матеріалу лекції студенти повертаються до 

поставленої на початку проблеми «про правильність зображення 
многогранників». На основі отриманих знань перевіряють правильність 
своєї здогадки. Обґрунтовують, чому рисунки а, б і в не є правильними 
зображеннями, а рисунок г є правильним зображенням. 

Проблемну лекцію з дедуктивною формою проблемного викладу 
використовували під час вивчення теми «Побудова зображень 
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многогранників». 
1. Подання проблемної задачі (переформулювання навчальної 

проблеми). 
Ми вже знаємо, що, для того щоб зображення було правильним, усі 

частини фігури повинні бути зображені за одним і тим самим методом 
проектування, у геометрії використовують метод паралельного проек-
тування. 

Пригадайте, що називається многогранником? З чого складається 
призма, піраміда? Що може бути основою піраміди, призми? 

Як ви вважаєте, під час побудови многогранника якою буде його 
основа? (Учні висувають припущення.) 

2. Виникнення проблемної ситуації. 
– У цьому разі площиною проекцій буде дошка (Викладач бере 

модель, наприклад, прямокутного паралелепіпеда). 
– Що це за геометричне тіло? (Прямокутний паралелепіпед). 
– Що є основою прямокутного паралелепіпеда? (Прямокутник). 
– Як на площині проекцій ви зобразити його основу – прямокутник. 

У вигляді якої фігури? (Учні висувають припущення. Одна група – у 
вигляді прямокутника, друга група – паралелограма). 

– Викладач бере модель призми, основою прикладає її до дошки. 
– Якщо ми спроектуємо основу з дотриманням усіх її властивостей, 

чи наочним у цьому разі буде зображення паралелепіпеда? (Ні). 
– Чи правильним буде це зображення? (Так). 
– Який висновок можемо зробити? (Якщо основу прямокутного 

паралелепіпеда, а саме прямокутник, зобразити у вигляді прямокутника і 
всі побудови виконати методом паралельного проектування, то 
порушується вимога наочності. Зображення буде не наочним). 

Викладач бере модель, наприклад, правильної шестикутної піраміди. 
– Що це за геометричне тіло? (Правильна шестикутна піраміда). 
– Що є її основою? (Правильний шестикутник). 
– Як слід зобразити основу правильної шестикутної піраміди? (Учні 

називають різні варіанти, проте на основі раніше продемонстрованого 
досліду розуміють, що це не може бути правильний шестикутник. Якою ж 
повинна бути ця фігура, не можуть відповісти. Виникає проблемна 
ситуація). 

– З’ясуємо, як правильно побудувати зображення шестикутника, 
п’ятикутника, чотирикутника і трикутника. 

3. Відповідь (розв’язання задачі). 
Виклад матеріалу лекції. 
4. Доведення правильності відповіді. 
Для перевірки правильності зроблених висновків викладач пропонує 

побудувати зображення, наприклад, правильної трикутної призми. 
Зазначає, що побудову будемо розпочинати з основи. Зображенням основи 
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є довільний трикутник (викладач будує на дошці, студенти в зошитах). 
Після цього виконує інші кроки побудови. З’ясовують, що одержане 
зображення є правильним, оскільки виконано за правилами паралельного 
проектування; наочним – усі частини фігури добре видно; простим у 
виконанні – зайняло небагато часу. Таким чином, побудована фігура 
задовольняє всі вимоги до зображень просторових фігур. 

Аналогічно будується зображення, наприклад, правильної шестикут-
ної піраміди. Після цього формулюються алгоритми побудови зображень 
многогранників – піраміди і призми. 

Використання проблемних лекцій у математичній підготовці 
майбутніх вчителів початкових класів забезпечує формування позитивної 
мотивації до вивчення математики; сприяє підвищенню якості знань; 
закладає навики для здійснення самостійної діяльності. 

Проблема вдосконалення математичної підготовки майбутніх 
вчителів початкових класів є надзвичайно складною і неоднозначною. 
Матеріал даної статті не вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. 
До перспективних напрямів подальшого дослідження відносимо такі: 
розробка навчально-методичного забезпечення, використання нових 
інформаційних технологій у навчанні математики майбутніх вчителів 
початкових класів. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Дидактика средней школы: Некоторые проблемы современной 
дидактики : учеб. пособие [для слушателей ФПК, директоров 
общеобразоват. школ и в качестве учеб. пособия по спец. курсу для 
студ. пед. ин-тов] / [под ред. М. Н. Скаткина]. – [2-е изд.]. – М. : 
Просвещение, 1982. – 319 с. 

2. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс : учеб. [для студ. высш. учеб. 
заведений]: в 2 кн. / И. П. Подласый. – М. : Гуманитар. изд. центр 
ВЛАДОС, 2004. – Кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 574 с. 

3. Харламов И. Ф. Педагогика / И. Ф. Харламов. – М : Гардарики, 1999. – 
520 с. 

 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 
22 

УДК 378 
 

Анна Власенко 
 

СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СУЧАСНОСТІ 

 
У статті розглянуто питання підготовки майбутнього вчителя 

іноземної мови, який викладатиме в початкових класах, досліджено 
напрями професійного розвитку студентів, визначено фактори, які 
впливають на якість професійної діяльності, здійснено аналіз рівня 
володіння проектною діяльністю та застосування його учителями, які 
викладають англійську мову в початкових класах, визначено шляхи 
підвищення рівня професійної діяльності майбутніх учителів. 

Ключові слова: майбутній учитель іноземної мови, система 
підготовки, фахівці, професійно-педагогічна підготовка, професійна 
діяльність, фактори професійної діяльності. 

 
Останнім часом перед педагогічними навчальними закладами 

України постало завдання підготовки фахівців-професіоналів, які мають 
змогу поєднувати отримані теоретичні знання з практичними навичками. 
Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державна національна 
програма «Освіта» (Україна XXІ століття), Національна доктрина розвитку 
освіти в Україні висвітлюють основні вимоги до педагогічних кадрів та 
рівня їхньої підготовки. Зростання важливості іноземної мови є причиною 
вдосконалення системи підготовки майбутнього учителя відповідно до 
вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства. 

Оскільки, саме педагогічні кадри є рушійною силою реформування 
освіти, виникає суспільна потреба в ініціативних, всебічно освічених 
фахівцях, здатних до подальшого самовдосконалення. В теорії і практиці 
вищої педагогічної освіти накопичено значний досвід, який охоплює 
багато аспектів професійно-педагогічної підготовки студентів. 

Питанню формування професійної готовності студента педвузу до 
педагогічної діяльності присвячені роботи Н. Кузьміної, О. Мороза, 
А. Міщенко, О. Пєхоти, І. Підласого, В. Семіченко, В. Сластьоніна. Значна 
увага приділяється пошукам шляхів удосконалення навчального процесу у 
вищій педагогічній школі (А. Верхола, В. Загвязінський, В. Зябкін, 
В. Козаков, С. Сисоєва), організаційних форм, методів і технологій 
навчання студентів (Т. Акбашев, А. Вербицький, В. Д’яченко, О. Падалка), 
особистісно-орієнтованої підготовки студентів до професійної діяльності 
(О. Асмолов, А. Реан, В. Сєріков, Т. Яценко).Особлива роль у розвитку 
педагогічної освіти належить цілеспрямованому створенню нових 
технологій навчання студентів, від яких залежить модернізація освіти [2]. 
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Проблему використання сучасних технологій у підготовці майбутніх 
учителів досліджували В. Г. Бедерханова, І. Л. Бім, З. П. Горбенко, 
Г. Л. Ільїна, К. С. Лелюшкіна, Л. А. Садвокасова, В. В. Сєрікова, І. С. Яки-
манска та інші. Маловивченим питанням залишається впровадження 
проектної діяльності у загально педагогічну підготовку майбутніх учителів 
іноземної мови початкової школи. 

Метою нашої статті є розглянути особливості підготовки 
майбутнього вчителя іноземної мови, який викладатиме в початкових 
класах та знайти ефективні шляхи підвищення професійного рівня 
підготовки. 

Відповідно до мети виділимо такі завдання: 
– визначити фактори впливу на якість професійної діяльності 
майбутнього учителя; 

– здійснити аналіз рівня володіння проектною діяльністю та 
застосування його учителями, які викладають англійську мову у 
початкових класах; 

– знайти шляхи вирішення проблеми підготовки майбутніх учителів 
до проектної діяльності в початкових класах. 

Основними напрямами професійного розвитку студента як 
майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи є розвиток його 
особистості та розвиток його професійної діяльності. Тобто, при виборі 
методів та засобів навчання варто враховувати вимоги як до особистості 
майбутнього учителя, так і до його професійної діяльності. Важливими 
професійними якостями вчителя англійської мови в початкових класах, на 
нашу думку, мають бути: спрямованість на педагогічну діяльність саме з 
молодшими школярами; професійну підготовку, зорієнтовану на 
викладання іноземної мови в початковій ланці; вміти викладати 
навчальний матеріал у простій, доступній для молодших школярів формі; 
знання вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів; 
схильність до нових методів навчання. 

Погодимось з думкою І. Зимньої, що саме вчитель початкового 
ступеня навчання повинен найвищою мірою характеризуватися специ-
фікою професійно-предметних, особистісних і комунікативних якостей у 
їхній сукупності порівняно з учителем іншого ступеня навчання [2]. 

Отже, проаналізувавши систему навчання майбутніх учителів 
іноземної мови, нами було визначено фактори, які впливають на якість 
професійної діяльності майбутнього учителя іноземної мови у початкових 
класах: 

1. Відсутність у навчальних планах таких дисциплін як психологія і 
педагогіка молодшого шкільного віку. 

2. Не приділяється увага вивченню методики навчання іноземної 
мови у початкових класах, що утруднює професійне становлення 
майбутніх фахівців. 
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3. Студенти, які навчаються на факультетах початкового навчання, 
не приділяють достатньо уваги вивченню мови. 

Ефективним підходом у такому випадку може стати використання 
засобів моделювання та проектування у процесі загальнопедагогічної 
підготовки вчителів іноземної мови з метою формування особистісних рис 
педагога та його педагогічної культури в роботі з молодшими учнями [5]. 
Проаналізувавши зміни в освіті, проектна діяльність має велике значення в 
підготовці майбутніх учителів іноземної мови, оскільки така діяльність 
спрямована на проведення студентами самостійних досліджень;має 
практичну цінність;сприяє налагодженню взаємодії між суб’єктами 
навчання, вирішенню актуальних проблем;розвиває гнучкість з точки зору 
швидкості його виконання; навчання відбувається відповідно до 
здібностей студентів. 

Аналіз педагогічної практики і теоретичних досліджень дозволив 
нам визначити проектну діяльність як засіб формування педагогічної 
компетентності, в ході опанування якої відбувається становлення 
професійно-важливих якостей фахівця, формування його ключових 
компетенцій. 

Анкетування учителів іноземної мови Недригайлівського району по 
питанню використання сучасних технологій, зокрема проектної діяльності 
на уроках у початкових класах свідчить про те, що основна частина 
учителів − 75 % – не використовують проектну діяльність на уроках, 
аргументуючи це тим, що не розуміються на специфіці організації 
проектної діяльності з молодшими школярами, 45 % опитаних учителів 
оцінили свій рівень знань про проектну діяльність 3 балами з 5 можливих, 
але позитивним є той факт, що 90 % опитаних мають бажання 
впроваджувати проектну діяльність на своїх уроках, але потребують 
методичної підтримки. 

 

 
 

Рис. 1. Результати анкетування вчителів по питанню використання  
сучасних технологій, зокрема проектної діяльності на уроках іноземної мови  

в початкових класах 
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З метою підвищення рівня теоретичних знань учителів школи їм 
було запропоновано обрати теми практико-орієнтованих семінарів: 

− Види проектів, методика їх підготовки в початкових класах; 
− Психолого-педагогічні особливості навчання учнів початкових 
класів; 

− Проектна діяльність на уроках іноземної мови в початкових 
класах, від теорії до практики; 

− Особливості впровадження проектної діяльності в навчально-
виховний процес. 

 

 
 

Рис. 2. Думка вчителів щодо впровадження практико-орієнтованих семінарів 
(показники вибору) 

 
З діаграми бачимо, що більшу частину вчителів цікавить питання 

методики підготовки проектів у початкових класах і теоретичне та 
практичне застосування методу проектів у початкових класах. На 
останньому місці за показниками є особливості впровадження проектної 
діяльності в навчально-виховний процес, що вказує на те, що вчителі 
мають певні уявлення про використання проектної діяльності, але це 
здебільшого стосується середньої та старшої школи. 

До способів подолання даної проблеми, на нашу думку, слід віднести 
впровадження до методики викладання тем, які цікавлять нинішніх 
учителів, з метою підготовки майбутнього фахівця до подальшої роботи в 
навчальному закладі. Ефективними будуть і практичні заняття, на яких 
студенти матимуть змогу відпрацювати практичні навички використання 
проектної діяльності, розширене вивчення методики викладання іноземної 
мови та психолого-педагогічних особливостей дітей молодшого шкільного 
віку дозволить майбутнім учителям результативно впроваджувати 
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проектну діяльність на своїх уроках, обирати методи та принципи роботи, 
які сприятимуть підвищенню результатів. 

Таким чином, професійний розвиток майбутніх учителів іноземної 
мови, які викладатимуть у початкових класах, зважаючи на вимоги 
сучасності, потребує формування педагогічної культури в роботі з 
молодшими школярами та вимагає використання сучасних методів та 
технологій при підготовці студентів. Використання проектної діяльності в 
підготовці майбутнього учителя сприятиме розвитку професійно-
особистісних якостей студентів та адаптації їх до можливих ситуацій у 
процесі викладання англійської мови. 

У перспективі за доцільне вважаємо теоретично обґрунтувати та 
експериментально перевірити технологію підвищення педагогічної 
підготовки майбутніх учителів англійської мови шляхом впровадження 
проектної діяльності та розробити методичні рекомендації з її практичного 
використання у вищих навчальних закладах. 
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ІНДИВІДУАЛЬНА ТРАЄКТОРІЯ  
МЕТОДИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

БІОЛОГІЇ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
У статті обґрунтовано важливість проектування індивідуальної 

траєкторії методичного становлення майбутніх педагогів у вищому 
навчальному закладі. Розкрито сутність понять «професійне становлен-
ня», «методичне становлення», «індивідуальна траєкторія». Виокремлено 
рівні методичного становлення майбутніх учителів біології та його 
етапи. З’ясовано роль методичного портфоліо у реалізації індивідуальної 
траєкторії становлення педагога. 

Ключові слова: методична підготовка, професійне становлення, 
методичне становлення, індивідуальна траєкторія, майбутні вчителі 
біології. 

 
Сучасна система педагогічної освіти висуває підвищені вимоги до 

особистості майбутнього вчителя біології. Так, сьогодні необхідним є 
формування педагога нового покоління, кваліфікованого фахівця у своїй 
галузі, здатного до творчого застосування знань та вмінь, компетентного 
розв’язання професійних завдань, самореалізації та самовдосконалення у 
професійній діяльності. 

Підготовка вчителів має бути спрямована не на формування 
абстрактного фахівця з визначеними професійними якостями, а на 
становлення цілісної особистості – професіонала, що гармонійно поєднує 
особистісні та професійні якості. Крім того, студент із пасивного об’єкта 
навчання повинен перетворитися в суб’єкт, який знає, чого він хоче 
досягнути у професійній діяльності та адекватно оцінює свої здібності. 

Отже, зміни у системі освіти України актуалізують проблему 
професійно-особистісного становлення педагога, яке буде відповідати 
сучасним вимогам суспільства. Саме від особистості вчителя залежить 
якість навчання і виховання учнів у загальноосвітній школі. 

У контексті пропонованого дослідження необхідним є розгляд 
одного з важливих аспектів професійної підготовки майбутніх педагогів – 
методичного становлення студентів у вищих навчальних закладах. 

Проблему формування особистості сучасного педагога досліджували 
такі вчені, як В. Андрущенко, С. Гончаренко, Р. Гуревич, М. Євтух, 
Е. Зеєр, І. Зязюн, В. Кремень, А. Маркова, Л. Мітіна, Є. Павлютенко, 
В. Сластьонін, І. Табачек, О. Шахматова та ін. 

Теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх 
учителів розкрито в дисертаціях Р. Галустова, Н. Зеленко, Л. Коновалової, 
В. Любичевої, В. Орлова та ін. 
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Питання впливу індивідуальних особливостей вчителя на його 
професійний розвиток вивчали В. Зягвязинський, Є. Клімов, А. Маркова, 
О. Пєхота, І. Шамсудинова та ін. 

Поняття про індивідуальну освітню траєкторію висвітлено у працях 
Г. Бордовського, Є. Клімова, B. Мерліна, А. Хуторського, І. Якиманської та ін. 

Предметом наукового пошуку І. Бережної було педагогічне 
проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку майбут-
нього фахівця. 

В. Любичева, В. Монахов, О. Нижников, Т. Смиковська досліджу-
вали траєкторію становлення майбутнього вчителя. 

Незважаючи на певні досягнення у розробленні проблем професій-
ного розвитку особистості, методичне становлення майбутніх учителів 
біології в Україні не було предметом комплексного психолого-
педагогічного вивчення. 

Мета статі: з’ясувати сутність професійного та методичного 
становлення вчителя, визначити траєкторію методичного становлення 
майбутніх учителів біології у вищому навчальному закладі. 

Професійне становлення передбачає якісні зміни особистості у 
професійній діяльності, досягнення більш високого рівня професійної 
компетентності, наявність професійно значущих якостей особистості та 
готовності до постійного професійного зростання та самовдосконалення. 

Професійне становлення є тривалим процесом, у ході якого 
особистість усвідомлює себе як фахівця у певній галузі і засвоює певні 
види професійної діяльності. Особистість є суб’єктом професійного 
становлення. 

На думку Г. Мешко, становлення педагога як професіонала і суб’єкта 
продуктивної діяльності – це процес наближення до ідеалів культури, 
вершин професіоналізму, творчої самореалізації [10]. 

У ході аналізу наукових джерел встановлено, що вчені по-різному 
розуміють поняття «професійне становлення». 

Так, Е. Зеєр стверджує, що професійне становлення – це процес 
прогресивних змін особистості під впливом соціальних факторів, 
професійної діяльності та власної активності, спрямований на 
самовдосконалення та самореалізацію [6]. 

Р. Галустов вважає, що професійне становлення особистості є 
результатом її цілеспрямованого введення до системи професійної 
підготовки, освіти, самоосвіти та самопідготовки у вирішенні службових 
завдань. Воно відбувається в процесі діяльності, спілкування, пізнання і 
самопізнання людиною функціональних завдань професії фахівця за умови 
багатопланового усвідомлення свого місця в ній [2, с. 59]. 

Поняття «становлення» як філософська категорія відображає перехід 
від одного ступеня розвитку особистості до іншого. Тому становлення 
професіонала можна розглядати як процес послідовного сходження його з 
однієї сходинки на іншу. 

Академік Б. Гершунський у структурі становлення особистості 
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визначив такі компоненти: 1) грамотність (освітній мінімум; мінімально 
необхідний рівень знань, умінь, навичок, творчих, світоглядних і 
поведінкових якостей особистості, який потрібний для включення у 
різноманітні види діяльності та стосунків і є стартовою основою для 
подальшого безперервного розвитку особистості); 2) освіченість (грамот-
ність, доведена до суспільно і особистісно необхідного максимуму); 
3) професійна компетентність (визначається рівнем власне професійної 
освіти, досвідом та індивідуальними здібностями людини, його мотиво-
ваним прагненням до безперервної самоосвіти та самовдосконалення, 
творчим і відповідальним ставленням до справи); 4) культура (найвищий 
прояв людської освіченості та професійної компетентності); 5) менталітет 
(квінтесенція культури) [3, с. 62]. 

Е. Зеєр, розглядаючи професійне становлення як динамічний, 
безперервний процес проектування особистості педагога, виділяє стадії 
становлення залежно від зміни соціальної ситуації і характеру провідної 
діяльності: 

– оптація (формування професійно-педагогічних намірів, усвідом-
лений вибір професії на основі врахування індивідуально-
психологічних особливостей); 

– професійна підготовка (формування системи фахових знань, 
умінь та навичок з певної галузі, педагогічної спрямованості й 
системи педагогічних знань, умінь і навичок, набуття досвіду у 
вирішенні типових професійно-педагогічних задач); 

– професійна адаптація (входження у професію, освоєння нової 
соціальної ролі, професійне самовизначення, формування 
соціально і професійно важливих якостей, досвіду самостійного 
виконання педагогічної діяльності); 

– професіоналізація (вироблення професійної позиції, інтеграція 
соціально і професійно важливих якостей і умінь, виконання 
педагогічної діяльності); 

– професійна майстерність (повна самореалізація особистості у 
творчій професійній діяльності на основі інтегрованих ново-
утворень) [5]. 

З огляду на те, що у професійній підготовці майбутнього вчителя 
важливе місце займає методична підготовка, вважаємо за доцільне 
виокремити поняття «методичне становлення», що означає розвиток 
методичних компетенцій та постійне вдосконалення методичних дій щодо 
вирішення конкретних навчальних ситуацій, формування методичного 
мислення та вироблення індивідуального методичного стилю. Суттєвим у 
методичному становленні є самостійне прагнення до постійного 
вдосконалення й оновлення засвоєних методичних знань, сформованих 
методичних умінь, аналізу власної діяльності. 

Ґрунтуючись на дослідженні Б. Гершунського, зобразимо процес 
методичного становлення майбутнього вчителя у вигляді ієрархічної 
освітньої «драбини» (рис. 1): 
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 Методична культура  

  Методична компетентність   

 Методична грамотність  

Розрізнені методичні знання та уміння 
 

Рис. 1. Ступені методичного становлення майбутнього вчителя 
 
Методичне становлення майбутнього вчителя біології можливе 

тільки за умови гармонійного поєднання біологічної та методичної 
підготовки, спільної діяльності викладача і студента. 

Погоджуємося з І. Маловою в тому, що забезпечення безперервного 
становлення вчителя як суб’єкта власного розвитку стосовно його 
методичної діяльності можливе за таких умов: а) особистісно орієнтоване 
навчання на всіх етапах безперервної освіти і спрямованість учителя на 
його реалізацію в педагогічному процесі; б) наявність єдиного для всіх 
етапів неперервної освіти особистісно орієнтованого змісту методичної 
підготовки вчителя; в) особистісно орієнтована організація виконання 
студентом методичних завдань; г) забезпечення за допомогою змісту та 
організації роботи з ним формування методичної компетентності та 
відкритої пізнавальної позиції вчителя, оволодіння учителем технікою 
ведення діалогу з учнями [9]. 

Отже, методичне становлення майбутнього вчителя можливе лише в 
результаті єдності розвитку його професійних та особистісних якостей. 

Реалізація завдань методичного становлення передбачає розв’язання 
майбутніми педагогами конкретних методичних задач, формування в них 
готовності до пошуку власного методичного стилю, визначення шляхів 
методичного розвитку й саморозвитку. 

У наукових працях В. Монахова, О. Нижникова та В. Любичевої 
динаміка професійного становлення вчителя отримала назву «траєк-
торія» [8; 11]. 

Перефразовуючи А. Хуторського, зазначимо, що індивідуальна 
освітня траєкторія майбутніх педагогів – це персональний шлях реалізації 
особистісного потенціалу кожного студента [12, с. 298]. 

За словами Н. Зеленко, траєкторія методичного саморозвитку 
вчителя має базуватися на самоаналізі, рефлексії та адекватній самооцінці 
діяльності і враховувати професійні наміри та професійно значущі 
особливості особистості [7, с. 108]. Погоджуємося з дослідницею в тому, 
що усвідомлення власних досягнень, зони найближчого розвитку і 
самопроектування авторської методичної системи створює умови не лише 
для методичного, але й особистісто-професійного становлення 
майбутнього педагога. 

І. Бережна констатує, що індивідуальна траєкторія професійного 
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розвитку – це персональна стратегія професійного зростання студента, 
вдосконалення його особистісних якостей, формування професійних 
компетенцій, що вибудовуються на основі усвідомлення і суб’єктивації 
професійних завдань, цінностей, норм, а також визнання унікальності 
особистості та створення умов для реалізації її потенціалу. Індивідуальна 
траєкторія професійного розвитку містить інваріантну складову 
(орієнтована на модель фахівця, що включає професійні компетенції) і 
варіативну складову (відображає особистість студента, його соціально-
психологічні особливості, потреби, мотиви, інтереси і здібності) [1]. 

У межах пропонованого дослідження актуальною є поетапна 
побудова траєкторії методичного розвитку і саморозвитку майбутнього 
вчителя біології: 

1) формування системи методичних знань (понятійно-сутнісний 
рівень); 

2) формування системи методичних умінь (практико-діяльнісний 
рівень); 

3) формування досвіду продуктивної (творчої) методичної діяль-
ності (світоглядний рівень); 

4) формування особистісно-ціннісного ставлення до самовдо-
сконалення методичної діяльності (концептуальний рівень)  
[7, с. 245–246]. 

Особливе місце в реалізації індивідуальної траєкторії методичного 
становлення студентів належить портфоліо. Створення методичного 
портфоліо – це творчий процес, який дає змогу враховувати результати, 
досягнуті студентом у найрізноманітніших видах діяльності. Використання 
портфоліо сприяє об’єктивному оцінюванню методичних здібностей 
майбутніх учителів біології, а також саморозвитку і самовдосконаленню 
студентів, формуванню в них методичних компетентностей, рефлексивних 
здібностей, виробленню власного методичного стилю [4]. 

Методичне становлення майбутніх учителів біології – це тривалий 
процес розвитку методичних компетенцій, усвідомлення методичних дій, 
самопроектування певних видів діяльності, вироблення індивідуального 
методичного стилю. Під час навчання студентів у вищому навчальному 
закладі важливим є проектування індивідуальної траєкторії методичного 
становлення, що передбачає врахування індивідуальних особливостей 
студентів і розроблення відповідної стратегії методичної підготовки. 
Студенти повинні чітко уявляти мету і завдання своєї діяльності, бачити 
шляхи методичного становлення та саморозвитку. Важливе значення в 
реалізації індивідуальної траєкторії методичного становлення студентів 
має портфоліо. 

Перспективами подальших наукових пошуків може бути розроб-
лення системи форм і методів реалізації індивідуального підходу до 
методичної підготовки майбутніх учителів біології у вищому навчальному 
закладі. 
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НЕПЕРЕРВНА МАТЕМАТИЧНА ПІДГОТОВКА 
В ОСВІТІ ФАХІВЦЯ З АГРАРНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

 
У статті розглянуто проблеми сучасної математичної підготовки 

майбутніх фахівців аграріїв, такої організації навчального процесу, щоб 
математична підготовка стала неперервною. Досліджено зв’язок між 
засвоєнням математичних знань та активною навчально-пізнавальною 
діяльністю студентів, розвиток у них математичного мислення, творчого 
підходу до процесу навчання та майбутньою професійною реалізацією. 

Ключові слова: математична освіта, неперервна математична 
освіта, підготовка майбутніх аграріїв, пізнавально-навчальна діяльність. 

 
Поставлені сьогодні перед вищою школою завдання в підготовці 

фахівців до роботи й життя в умовах сучасного світу вимагають 
формування особистості, готової до активної участі в науково-технічному 
й соціальному прогресі. Основним видом діяльності для студентів є 
навчання, тому слід шукати можливості підвищення їх активності в цьому 
процесі, що буде сприяти не тільки поліпшенню якості загальноосвітньої 
підготовки майбутнього фахівця, а й формуванню активної особистості. 

Аналіз сучасного стану підготовки майбутніх аграріїв свідчить про 
те, що професійна математична компетентність є однією з важливих умов 
успішної адаптації фахівця в інформатизованому суспільстві, показником 
його конкурентноздатності, фактором високої результативності праці. 
Професійна компетентність фахівця агропромислового комплексу значною 
мірою залежить від фундаментальної математичної підготовки, 
зорієнтованої на широкі напрями природничонаукових і технічних знань, 
що охоплюють певну сукупність близьких спеціалізованих галузей, 
засвоєння глибинних предметних зв’язків. Математична освіта в 
університеті є фундаментом вищої освіти майбутнього аграрія. 

У Концепції математичної освіти в Україні [6] відмічається, що 
поліпшення якості природничо-математичної освіти є необхідною умовою 
формування інноваційного суспільства та підвищення конкуренто-
спроможності економіки. 

Якість математичної підготовки є індикатором мобільності людини в 
освоєнні та впровадженні високих технологій. Значення і важливість 
математичної освіти полягають як у забезпеченні загального 
інтелектуального розвитку, створенні умов для реалізації прав на 
повноцінну і неперервну освіту, так і в сприянні формуванню окремих 
професійних знань випускників вищих навчальних закладів освіти III–IV 
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рівнів акредитації. 
Проаналізувавши теоретичні та практичні засади математичної 

підготовки студентів агротехнологічного спрямування вищих навчальних 
закладів, не можна не побачити суперечності між потребами 
агропромислового комплексу України у висококваліфікованих фахівцях, 
які мають достатню математичну підготовку для виконання сучасних 
математично ємних професійних завдань, і неможливістю підготовки саме 
таких кадрів в умовах традиційної системи; позитивним впливом 
професійної спрямованості навчання у ВНЗ на якість предметної 
підготовки майбутніх фахівців і невідповідною опрацьованістю 
методичних аспектів реалізації професійної спрямованості навчання 
математичних дисциплін; системним використанням математичних і 
спеціальних навичок майбутнім аграрієм у вирішенні професійних завдань 
і недосконалістю їх формування у процесі математичної підготовки 
студентів. 

У зв’язку з інтенсивним зростанням потоку інформації, щоб 
відповідати вимогам сучасності, необхідно поповнювати свої знання, 
потрібно бути кваліфікованим і компетентним спеціалістом у своїй галузі. 
Щоб відчувати себе впевнено, потрібно іти в ногу з розвитком науки, 
постійно вдосконалювати та поновлювати свої знання. 

Ще на початку ХХ ст. проблема неперервної освіти привернула 
увагу педагогів. Поступово була прийнята відповідна нормативно-правова 
база, створена система навчальних закладів, просвітницьких і громадських 
організацій, покликаних забезпечувати можливості для неперервної освіти 
громадян. 

Неперервна освіта є предметом багатьох досліджень багатьох 
зарубіжних і вітчизняних науковців: С. Гончаренко, Т. Десятова, О. Дуба-
сенюк, Н. Журавської, І. Зязюна, І. Киричок, Л. Лук’янової, Н. Ничкало, 
О. Огієнко, О. Отич, Л. Пуховської, Л. Сігаєвої, Л. Філатової, Д. Щербак. 
Серед зарубіжних дослідників відомі праці Р. Боше (R. Boshier), 
Р. Каффарелла (R. Caffarella), П. Кенді (P. Candy), К. Кітчене (К. Kitchener), 
Д. Флемінг (D. Fleming), П. Херст (Р. Hirst) та інші. 

Відповідність процесу навчання потребам суспільства у високо-
кваліфікованих фахівцях широкого профілю, всебічно розвинених і творчо 
активних розроблено в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних 
науковців: В. Беспалько, Г. Біляніна, І. Блауберга, В. Венікова, Є. Вент-
цель, Ю. Галайко, М. Гарунова, В. Глушкова, Б. Гнеденка, В. Давидова, 
Г. Дудки, С. Зінов’єва, В. Клочко, О. Красножон, Т. Крилової, Л. Кудряв-
цева, Л. Нічуговської, В. Петрук, М. Потоцького, Л. Пуханової, С. Ракова, 
О. Самарського, Н. Самарчук, А. Столяра, Ю. Триуса, О. Фомкіної, 
М. Шкіля та інших. 

Мета – дослідити проблему неперервної математичної підготовки 
майбутніх фахівців з аграрного менеджменту. 
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Розглядаючи систему математичної освіти студентів економічного 
профілю з позиції адаптації фахівця до потреб господарства, Л. Нічу-
говська акцентує увагу на провідних принципах її реалізації, а саме [5]: 

– якісності навчання, зумовленої логіко-гносеологічними мето-
дологічними умовами теорії пізнання й орієнтованої на виявлення якісних 
особливостей об’єкта дослідження (наприклад, певної математичної 
дисципліни); 

– фундаментальності, основою якої є глибинне засвоєння законів 
буття й усвідомлення того, що людина живе й діє в якісно різноманітному 
світі, що певною мірою зможе адаптувати майбутнього фахівця до вимог 
сучасного конкурентного середовища; 

– гуманізму, що визначає значимість для системи освіти 
формування особистості та її соціальних якостей тощо; 

– неперервності освіти та випереджаючого її характеру щодо 
розвитку суспільства, що зможе гарантувати не лише логічну 
послідовність в системі освіти, а й забезпечити умови для постійного 
поглиблення спеціальних знань та вдосконалення професійних навичок. 

Рівень математичної підготовки студентів як невід’ємної складової 
професійної компетентності майбутнього фахівця значною мірою 
визначається ступенем їх вмотивованості не лише щодо загального підходу 
до навчальної діяльності, а й до навчання окремих дисциплін, зокрема 
математичного блоку. 

За впливом внутрішньої мотивації на діяльність студентів виділяють 
наступні групи, а саме: студенти з вираженою професійною і предметною 
мотивацією; з вираженою професійною, але слабкою предметною 
мотивацією; лише з предметною мотивацією; з відсутністю і предметної, і 
професійної мотивації [7]. 

За впливом зовнішніх мотивів, що зумовлюють рівень навчально-
пізнавальної діяльності студентів ВНЗ, можна виділити такі рівні 
мотивації: мотиви, пов’язані з уникненням незручностей, коли студент 
навчається, бо цього вимагають батьки або педагоги; отримання диплому 
про вищу освіту; набуття знань для майбутньої професійної діяльності; 
прагнення стати висококваліфікованим спеціалістом [4]. 

Слід відмітити ще одну особливість студентів, які вивчають 
загальноінженерні дисципліни – наявність розвинутого логічного та 
абстрактного мислення, що починає формуватися ще до вступу у ВНЗ. 
Зупинимося на проблемі формування технічного мислення в рамках 
професійної інженерної підготовки. 

У вищих аграрних закладах освіти вищу математику студенти 
економічного блоку вивчають на першому курсі: відвідують лекції та 
практичні заняття, виконують самостійні розрахункові роботи, складають 
заліки та іспити. Вища математика не є професійно орієнтованим 
предметом, але знання, які студенти отримують при її вивченні, відіграють 
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важливу роль при засвоєнні інших дисциплін, у тому числі й професійно 
орієнтованих. 

Студентам вищих аграрних закладів необхідно засвоїти повний курс 
вищої математики за значно коротший термін, ніж, наприклад, студентам 
фізико-математичних факультетів педагогічних закладів освіти, які 
вивчають вищу математику протягом десяти семестрів. Отже, в аграрних 
закладах освіти дану дисципліну студенти вивчають з високою 
інтенсивністю. Вищенаведені особливості потрібно враховувати при 
організації навчання студентів, які мають підвищені здібності до вивчення 
математики. Це лише одна сторона питання. 

З іншого боку, система навчання, орієнтована на формування тільки 
професійних якостей, не може виконати замовлення сучасного суспільства. 
Нова якість підготовки фахівців із різними рівнями професійної освіти 
вимагає інших критеріїв його оцінки. Дотепер вважали, що якщо 
випускник продемонстрував відмінні знання, то його якість підготовки є 
вищою порівняно з іншими. Це твердження правильне лише частково. 
Сьогодні важливим стає не лише опанування престижної професії, і навіть 
не певної професії, що користується попитом на ринку праці, а досягнення 
певного освітнього й культурного рівня, набуття певних компетенцій з 
метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці [6; 7]. 

Стосовно вивчення загальноінженерних дисциплін студентів 1–2 
курсів факультету аграрного менеджменту Національного університету 
біоресурсів та природокористування України (НУБіП) на основі обробки 
даних анкетування за рівнем розвитку пізнавальних мотивів можна 
виділити групи студентів, які: 

– вважають, що математичні знання взагалі не потрібні в їх 
спеціальності (відсутня пізнавальна мотивація – 8,25 %); 

– відносяться до математичних знань позитивно, але не вважають, 
що отримання математичних знань суттєво пов’язано з вивченням 
спеціальних і загально інженерних дисциплін (низький рівень розвитку 
пізнавальної мотивації – 31,5 %); 

– вважають, що математичні дисципліни створюють підґрунтя для 
подальшого вивчення спеціальних, профілюючих дисциплін, але не 
відіграють суттєвої ролі в майбутній професії (середній рівень розвитку 
пізнавальної мотивації – 46 %); 

– вважають за потрібне набуття математичних знань як необхідної 
умови розвитку технічного мислення, що є запорукою професійної 
компетентності майбутнього спеціаліста (високий рівень розвитку 
пізнавальної мотивації – 14,25 %). 

Студентів з високим рівнем пізнавальної мотивації не так уже й 
багато, але їх відрізняє пізнавальний інтерес не лише до математичних 
дисциплін, а й до всіх дисциплін взагалі, прагнення до самостійного 
пошуку інформації, активність і творчий підхід до навчання, вони дуже 
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чітко розуміють мету та завдання своєї навчальної діяльності [1]. 
Проте слід зазначити, що для магістрантів картина дещо інша, 

збільшується кількість студентів з високим та середнім рівнем 
пізнавальної мотивації. 

Водночас важливим є врахування того, що якість як математичної, 
так і професійної підготовки студентів значною мірою залежить від 
кількості навчальних годин, що виділяються на блок математичних 
дисциплін. 

В НУБіП України на факультеті аграрного менеджменту останнім 
часом спостерігається картина катастрофічного скорочення «матема-
тичних» годин як у студентів перших курсів, так і в магістрів. Більше того, 
деякі з математичних дисципліни викладають не фахівці з математики, а в 
навчальних планах магістрів взагалі відсутні зально-математичні та 
специфічні математичні дисципліни. 

Таке ставлення до викладання дисциплін математичного блоку не 
відповідає потребам України сьогодні, не сприяє інтелектуальному 
розвитку студентів, попиту на випускників вказаного факультету на ринку 
праці та підвищенню мотивації студентів до навчання. 

Адже мотивація до розширення знань у контексті математики – це 
розвиток особистості за межами математичних дисциплін за рахунок 
реалізації міжпредметних взаємозв’язків. 

З огляду на викладене вище, видається необхідним таким чином 
побудувати вивчення математичних предметів – чи то загальноосвітніх, чи 
специфічних, протягом всього періоду навчання фахівців, в тому числі 
майбутніх фахівців з аграрного менеджменту, щоб математична освіта 
була неперервною протягом всього періоду навчання. Досить часто 
навчальні плани побудовані таким чином, що предмети математичного 
блоку не спираються на попередньо вивчені, внаслідок чого не 
сприймаються студентами, як частини одного цілого – неперервного 
математичного курсу. Більше того, можна спостерігати і такі випадки, 
коли специфічні математичні куси викладають фахівці, наприклад з 
економічною підготовкою, бо вони навчились використовувати деякі 
математичні прийоми й можуть саме цим деяким прийомам навчити 
студентів. 

Формування професійної математичної компетентності майбутніх 
фахівців аграріїв базується на свідомості й активності, доступності, 
науковості, індивідуалізації навчання, готовності до майбутньої професій-
ної діяльності; міждисциплінарності; принципі опори професійного 
навчання на математичні здібності; синтезу загальнонаукових і технічних 
знань. 

Побудова процесу неперервної математичної підготовки майбутніх 
фахівців з аграрного менеджменту є вимогою сьогодення, необхідною 
умовою підготовки конкурентноспроможного фахівця, який би 
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користувався попитом на ринку праці. Математична компетентність 
допоможе сформувати у студентів здатність самостійно вирішувати 
професійні проблеми, розвине критичне і творче мислення, адаптаційну 
гнучкість у мінливих життєвих ситуаціях, спроможність самостійно 
здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці для вирішення 
різноманітних проблем; розвине здатність генерування нових ідей, 
мислити творчо, грамотно працювати з інформацією. 

Дослідження науковців та наші дослідження дозволяють сформу-
лювати педагогічні умови, що сприяють сформувати професійну 
математичну компетентність у навчальному процесі у ВНЗ: забезпечення 
професійно-прикладної спрямованості навчання, реалізація інформаційно-
методичного забезпечення усіх рівнів та форм математичної освіти, 
інтеграція у викладанні математичних та загальноінженерних дисциплін. 

Актуальними напрямами подальшої розробки окресленої проблеми є 
дослідження впливу неперервної математичної підготовки майбутніх 
фахівців з аграрного менеджменту на формування професійної компетент-
ності та самоосвіти. 
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ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО 
СУПРОВОДУ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО 

МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
 
У статті на підставі аналізу наукових літературних джерел 

з’ясовано теоретико-понятійний апарат дослідження. Обґрунтовано 
необхідність застосування системного підходу до розв’язання завдань 
наукового пошуку. На прикладі вивчення педагогічних дисциплін 
студентами природничих факультетів розкрито організацію психолого-
педагогічного супроводу формування культури професійного мислення 
майбутніх педагогів. 

Ключові слова: культура професійного мислення, система, 
системний підхід, психолого-педагогічний супровід. 

 
Питання поліпшення теоретичної та практичної підготовки 

майбутніх педагогів набувають дедалі більшої ваги в науково-педагогічних 
дослідженнях. Осмислюючи шляхи формування професійної майстерності, 
Г. Коберник доречно зауважує, що «в останні роки переглядається система 
педагогічної освіти в Україні, яка здебільшого була спрямована на 
оволодіння знаннями і вміннями з окремих спеціальних дисциплін і не 
завжди забезпечувала професійну підготовленість учителя до цілісного 
гуманно-демократичного виховання учнів і творчого самовдосконалення 
власної особистості» [8, с. 7]. Погоджуючись з думкою дослідниці, 
зазначимо, що особливої актуальності сьогодні набувають наукові пошуки, 
присвячені з’ясуванню важливих аспектів організації психолого-
педагогічного супроводу професійного становлення майбутніх педагогів. 

Аналіз досліджень і публікацій за темою наукового пошуку 
засвідчує, що окремі аспекти окресленої проблеми дослідники вивчали в 
таких напрямах: 

• професійно-педагогічна підготовка (А. Алексюк, М. Євтух, 
В. Луговий, Г. Розлуцька, І. Руснак, О. Савченко, В. Староста, О. Цокур, 
В. Чайка та ін.); 

• формування культури мислення (О. Бєляєва, Н. Максюта, О. Мар-
ченко, М. Меєрович, О. Митник, Ю. Петров, Л. Туріщева, О. Халабузар та ін.); 

• організація психолого-педагогічного супроводу (В. Басюк, 
І. Добрянський, О. Єрьоменко, О. Євдокімова, І. Кузнецова, І. Семененко, 
О. Шевчишена та ін.); 

• використання системного підходу в освіті (М. Згуровський, 
В. Камишин, В. Кремень, Є. Лодатко, І. Малафіїк, О. Рева, Г. Селевко, 
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Ю. Сурмін та ін.). 
Зауважимо, що незважаючи на вагомі результати наукових пошуків у 

цих напрямах, сьогодні недостатньо вивченими залишаються питання 
психолого-педагогічного супроводу формування культури професійного 
мислення майбутніх педагогів. Зазначена проблема є особливо актуальною 
для класичних університетів, оскільки в них професійна теоретична і 
практична підготовка фахівців у галузі певної науки домінує над 
професійно-педагогічною. 

Мета статті полягає у з’ясуванні теоретико-понятійного апарату 
дослідження та проектуванні на засадах системного підходу системи 
психолого-педагогічного супроводу формування культури професійного 
мислення майбутніх педагогів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами і практичними завданнями 
визначається розробленням низки питань до теми «Професійна і соціально-
педагогічна підготовка майбутніх фахівців у системі вищої освіти 
України: історико-педагогічні аспекти, дидактичні й інноваційні підходи» 
відповідно до науково-дослідної тематики кафедри загальної і соціальної 
педагогіки Львівського національного університету імені Івана Франка та 
кафедри педагогіки і гендерної рівності Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (тема «Теоретико-
методичні основи професійної підготовки фахівців в умовах реалізації ідей 
Болонської угоди»). 

У професійній діяльності педагога гармонійно поєднуються різні 
види діяльності (виховна, навчальна, організаторська, прогностична, 
комунікативна, конструктивно-проектувальна, аналітико-оцінна, дослід-
ницька та ін.). Це одна з тих професій, які вимагають творчої розумової 
праці, характеризуються великою інтелектуальною та емоційною 
напругою, вирізняються високою мобільністю і різноманітністю 
міжособистісних контактів, що органічно пов’язане зі сформованістю 
культури професійного мислення, педагогічним тактом та етикою 
поведінки, стилем спілкування, стилем управління навчальною діяльністю 
вихованців, особистісними та професійними рисами тощо. Отож, успіх 
молодої людини, яка обрала професію педагога, значною мірою залежить 
від моделювання культурно-освітнього середовища, сприятливого для 
навчання студента, зокрема організації психолого-педагогічного супроводу 
формування культури професійного мислення майбутнього педагога. 

Термін «супровід» є похідним від слова «супроводжувати». За 
«Тлумачним словником української мови» (в редакції А. Івченка), 
супровід – це те, що супроводить яку-небудь дію, явище [7, с. 462]. На 
позначення аналізованого поняття вчені та педагоги-практики викорис-
товують низку термінів («допомога»,»підтримка», «турбота» «супровід», 
«супроводження»). 

Зокрема, поняття турботи (за О. С. Газманом) включає задоволення 
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базових потреб, захист від несприятливих природних факторів і 
негативного впливу соціального середовища тощо. Педагогічну 
підтримку (на відміну від турботи) вчений визначає як обопільне з 
вихованцем виявлення його інтересів, цілей, можливостей та шляхів 
подолання перешкод, що заважають йому зберігати людську гідність і 
досягати позитивних результатів у самовихованні, спілкуванні, певному 
образі життя [13, с. 488]. О. Єрьоменко під супроводом розуміє 
«різноманітну систему, в якій можна виділити форми роботи, 
спрямованість, предмет та об’єкт» [5]. Він, на думку М. Голікова, включає: 

• здійснення грамотної та своєчасної діагностики з метою 
виявлення потенційних можливостей, сильних сторін особистості, 
проблемних «точок», факторів ризику виникнення стагнації в професій-
ному розвитку педагога, несформованості професійної ідентичності; 

• надання допомоги в розробці професійного маршруту педагога 
(тобто реалізації суб’єктом професійних функцій за допомогою 
професійних знань, умінь і навичок, персональних психофізіологічних 
особливостей в реальному часі та на перспективу розвитку); 

• спільне проектування етапів професійного розвитку педагога, що 
є творчим процесом удосконалення способів, методів, технологій 
реалізації професійних функцій тощо [1, с. 133]. 

Формування культури професійного мислення майбутнього педагога 
ми розглядаємо з позиції супроводу професійного і особистісного розвитку 
студента. З цього погляду, цінними є підходи науковців, які вивчали цей 
аспект проблеми нашого дослідження. Зокрема, М. Голіков під супроводом 
професійного розвитку розуміє «комплексний процес, спрямований на 
забезпечення умов для оптимальної самореалізації в професійній 
діяльності, збереження професійного довголіття, профілактики деструк-
тивних конфліктів, гармонізації з самим собою і навколишнім світом»  
[1, с. 133]. Аналізуючи генезис вивчення супроводу особистості у 
психології, М. Плугіна зазначає, що «процес супроводу професійного та 
особистісного розвитку включає в себе і підтримку, і допомогу» [12, с. 27]. 

Досліджуючи проблему за окресленою темою, ми виходимо з того, 
що проектування системи супроводу формування культури професійного 
мислення майбутнього педагога – це складний інтегрований процес, 
основу якого складають психологічний і педагогічний супроводи, що є 
взаємопов’язаними, взаємообумовленими і взаємодоповнюючими. З цього 
погляду, вважаємо за необхідне теоретично осмислити підходи науковців 
до дефініції цих видів супроводу, що виражають сутність досліджуваного 
феномену. 

Зокрема, значний інтерес для розуміння сутності психологічного 
супроводу та розроблення його структурно-функціональної моделі 
представляє дисертаційна робота О. Євдокимової. Психологічний супровід 
навчально-виховного процесу у вищій технічній школі розглядається 
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дослідницею як «система діяльності психологів, що сприяє активізації 
змістовних характеристик усіх структурних компонентів навчально-
виховного процесу; забезпечує суб’єктам навчально-виховного процесу на 
кожному етапі їх індивідуально-професійного розвитку можливість 
усвідомлювати і приймати сучасні вимоги суспільства до їх професійної 
діяльності; адекватно оцінювати і співвідносити власні індивідуально-
типологічні особливості з вимогами професії; компетентно вирішувати 
освітні і професійні завдання; актуалізувати потенційні можливості 
особистості» [4, с. 14–15]. 

Н. Іванова слушно акцентує увагу на тому, що психологічне 
супроводження передбачає створення поля професійного розвитку 
особистості, зміцнення професійного «Я», підтримку адекватної само-
оцінки, саморегуляцію життєдіяльності, засвоєння технологій професій-
ного вдосконалення [6, с. 119]. У системі заходів цього супроводження 
вона виокремлює діагностичну, корекційно-розвивальну, прогностично-
профілактичну складові [6, с. 125]. 

У визначенні педагогічного супроводу нам імпонує розуміння його 
як складової організації культурно-освітнього середовища. Зокрема, 
заслуговує на увагу визначення І. Семененко, згідно якого педагогічний 
супровід – це: 

• така навчально-виховна взаємодія, у ході якої студент діє за 
заздалегідь відомими нормами, а педагог створює умови для ефективного 
здійснення цієї дії [14, с. 347]; 

• цілісна, системно організована педагогом діяльність студента, у 
процесі якої створюються соціально-психологічні та педагогічні умови 
успішного навчання і розвитку кожного студента в освітньому середовищі 
вищого навчального закладу, прийняття суб’єктом розвитку оптимальних 
рішень у різних ситуаціях життєвого вибору [14, с. 348]. 

Аналізуючи сутність цього поняття на основі системного підходу, 
О. Єрьоменко розглядає педагогічний супровід як «систему професійної 
комплексної допомоги, яку потребують учасники освітнього процесу у 
створенні умов для повноцінного і гармонійного розвитку особистості з 
урахуванням сучасних підходів до розвитку, навчання та виховання» [5]. 
Ми погоджуємося з думкою дослідниці, що педагогічний супровід є 
спрямованим на створення системи професійної діяльності педагога для 
успішного навчання та розвитку особистості, з одного боку, а з іншого – на 
взаємодію суб’єктів виховання і навчання при вирішенні проблем, 
пов’язаних з процесом освіти. 

Цінним у контексті аналізу літературних джерел є трактування й 
інших дотичних до дослідження понять, зокрема: 

• соціально-педагогічного супроводу як «процесу, що містить 
комплекс цілеспрямованих послідовних соціально-педагогічних дій, що 
допомагають учню зрозуміти виникаючу життєву ситуацію і забезпечують 
його саморозвиток на основі рефлексії того, що відбувається» [5]; 
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• методичного супроводу як такого, що «розкриває особливості 
традиційних параметрів діяльності працівників і досліджує сприйняття 
нового як цінних здобутків вчительства, що можуть бути зіставлені з 
професійним досвідом та схвалені, прийняті ним» [2, с. 43–44]; 

• психолого-педагогічного супроводу професійного зростання 
педагога як «цілісної системи організаційних і психолого-педагогічних 
заходів, технологій та процедур, які спрямовані на допомогу педагогічним 
працівникам у подоланні труднощів впродовж професійної діяльності; 
розвиток особистісних якостей і психологічної готовності вчителя до 
творчої самореалізації» [15]. 

Осмислення теоретико-понятійного апарату за темою дослідження 
дало змогу визначити сутність головного ключового поняття з 
урахуванням засад сучасної філософії освіти. Під психолого-педагогічним 
супроводом формування культури професійного мислення педагога ми 
розуміємо таку організацію теоретичної і практичної підготовки студентів 
до майбутньої педагогічної діяльності, яка забезпечує розвиток їх 
здатності пізнавати та перетворювати явища педагогічної дійсності, 
педагогічного мислення, вміння оперувати поняттями, правильно 
вибудовувати систему суджень і умовиводів, сприяє досягненню високого 
рівня освіченості, професіоналізму тощо. 

Проведене нами дослідження під час вивчення педагогічних 
дисциплін студентами природничих факультетів засвідчує, що проекту-
вання системи психолого-педагогічного супроводу формування культури 
професійного мислення майбутніх педагогів передбачає: 

1) врахування засад системного підходу (сутність системи, її 
властивості та складові, структурні зв’язки і відношення у педагогічній 
системі тощо); 

2) виокремлення у структурній організації психолого-педагогічного 
супроводу низки взаємопов’язаних компонентів (когнітивно-пізнаваль-
ного, потребнісно-мотиваційного, емоційно-вольового, рефлексивно-
діяльнісного); 

3) поетапність професійно-педагогічної підготовки (включає 
діагностико-мотиваційний етап, етап адаптації, етап інтенсифікації та етап 
ідентифікації); 

4) врахування механізмів розгортання педагогічної взаємодії 
(співпраця, взаєморозуміння, координація, кооперація, субординація, 
зв’язки тощо); 

5) реалізацію термінальних (функцій-цілей), інструментальних 
(функцій-засобів) та операційних (функцій-прийомів) функцій; 

6) урізноманітнення видів педагогічного впливу (ініціювання, 
переконання, довіра, педагогічна вимога, власний приклад, громадська 
думка тощо); 

7) урізноманітнення методів, прийомів, засобів, форм організації 
навчання; 
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8) впровадження інноваційних технологій навчання; 
9) вияв та реалізацію педагогічних умов. 
У процесі дослідження проблеми нами визначено, що ефективність 

проектування та реалізації психолого-педагогічного супроводу формуван-
ня культури професійного мислення майбутніх педагогів у вищій школі 
забезпечують такі педагогічні умови: 

1) чітке цілепокладання та визначення завдань; 
2) створення позитивної мотивації студентів; 
3) професійна спрямованість змісту навчального матеріалу; 
4) моделювання культурно-освітнього середовища у процесі 

вивчення студентами педагогічних і професійно-зорієнтованих дисциплін; 
5) організація самостійної та індивідуальної роботи студентів; 
6) ґрунтовна теоретична і практична підготовка до професійно-

педагогічної діяльності; 
7) співпраця профільних кафедр університету та баз педагогічної 

практики студентів тощо. 
Теоретичні, методичні та практичні засади проектування системи 

психолого-педагогічного супроводу формування культури професійного 
мислення майбутніх педагогів під час вивчення педагогічних дисциплін 
студентами природничих факультетів і організацію діагностування її 
ефективності відображено в укладених нами навчальних посібниках [9–11]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що проектування системи психолого-
педагогічного супроводу формування культури професійного мислення 
майбутніх педагогів є складним, інтегрованим процесом. У логічному 
взаємозв’язку з іншими ключовими поняттями наукового пошуку нами 
теоретично осмислено категоріальну сутність психолого-педагогічного 
супроводу формування культури професійного мислення та розглянуто 
засади його проектування. Зауважимо, що проведене дослідження не 
вичерпує всіх аспектів досліджуваної проблеми. 

Перспективою подальших розвідок є обґрунтування експеримен-
тальної моделі системи формування культури професійного мислення 
майбутніх педагогів, висвітлення результатів проведеного педагогічного 
експерименту. 
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СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 
ЯК СКЛАДНОЇ САМООРГАНІЗОВАНОЇ СИСТЕМИ 

 
У статті розкрито специфіку сучасного педагогічного процесу як 

складної самоорганізованої системи та організацію суб’єкт-суб’єктного 
управління педагогічним процесом. Виокремлено компонентну складову 
педагогічного процесу й охарактеризовано взаємодію різних взаємопов’я-
заних структурних компонентів. Доведено вплив суб’єкт-суб’єктного 
управління на результативність та ефективність сучасного педагогічного 
процесу. 

Ключові слова: сучасний педагогічний процес, система, педагогічна 
система, складана самоорганізована система. 

 
У сучасний період реформування системи вищої освіти відбуваються 

складні процеси модернізації, переходу до вищого рівня суспільного 
розвитку з орієнтацією на відповідальну, активну особистість зі 
сформованим гуманістичним світоглядом, високим професіоналізмом. 
Сучасне суспільство вимагає від випускника – педагога вищого закладу 
освіти – не тільки професійних знань, умінь та навичок, але й наявність 
особистісних, моральних якостей фахівця, його спроможність до 
саморозвитку, самовдосконалення, творчого розв’язання психолого-
педагогічних, соціальних ситуацій, ефективного суб’єкт-суб’єктного 
управління педагогічним процесом. Проблема розкриття специфіки 
сучасного педагогічного процесу як складної самоорганізованої системи є 
актуальною в психолого-педагогічній науці та практиці як складова 
перспектив становлення сучасної освіти, що передбачає основною метою 
професійного розвитку особистості майбутнього фахівця. 

Системна складність сучасного педагогічного процесу обґрунто-
вується з позиції загальної теорії систем (В. Афанасьєв, Ю. Бабанський, 
В. Беспалько, І. Блауберг, Б. Гершунський, А. Глузман, С. Гончаренко, 
Д. Гвішіані, І. Зязюн, В. Кремень, Н. Кузьміна, В. Кушнір, І. Підласий, 
І. Предборська, В. Садовський, Г. Щедровицький, Б. Юдін), кібернетики 
(Р. Акофф, А. Берг, Н. Вінер, В. Дюк, У. Ешбі, Дж. Нейман, В. Пушкін, 
Т. Сатті), синергетики (Гиг Дж. Ван, В. Гребнєва, І. Добронравова, 
Г. Єгоров, В. Кохановський, О. Князєва, С. Курдюмов, А. Пригожин, 
О. Чалий, Г. Хакен та ін.) [1–9]. 

Мета статті – розкрити специфіку сучасного педагогічного процесу 
як складної самоорганізованої системи та організація суб’єкт-суб’єктного 
управління педагогічним процесом. 
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Сьогодні перед вищою освітою постає проблема пошуку найбільш 
продуктивних технологій навчання і виховання, створення нових 
парадигмальних підходів до навчальної діяльності, упровадження 
ефективних видів управління освітнім процесом і розгляду самого 
педагогічного процесу під новим кутом зору, що часто пов’язують із 
системним перетворенням реальних педагогічних систем. Саме тому 
сучасний навчально-виховний процес сприймається крізь призму 
педагогічної системи. 

Отже, досліджуючи педагогічний процес як педагогічну систему та 
організовану цілісну сукупність компонентів, що сприяє розвитку й 
саморозвитку особистості учня та вчителя, слід звернути увагу саме на 
специфіку її як складної самоорганізованої системи, з’ясувати яку 
допомагає синергетичний підхід. 

Один із основоположників синергетики є Г. Хакен, який стверджує, 
що «спільним ефектом взаємодії великої кількості підсистем є утворення 
стійких структур і самоорганізацію у складних системах» [1, с. 9]. 

Принципова ж відмінність синергетики від інших наук, які вивчають 
системи, полягає в ідеї самоорганізації як іманентній властивості складних 
систем. Під самоорганізацією розуміється здатність тих чи інших систем 
до самозародження й саморозвитку [2, с. 193]. 

Р. Баранцев, О. Вознюк, Гіг Дж. Ван, В. Гребнєва, О. Дубасенюк, 
О. Князєва, С. Коломієць, В. Кушнір, А. Подрейко, І. Пригожин, Г. Рузавін, 
А. Урсул, Г. Хакен, С. Шевельова, О. Чалий розглядали феномен самоорга-
нізації в синергетичній трактовці як здатність до саморозвитку [3; 5; 6; 8]. 

Виходячи з наведених вище теоретичних положень, що розкривають 
сутність сучасного педагогічного процесу як складної саомоорганізованої 
системи, важливого значення набуває визначення поняття «самоорга-
нізації», під якою Гіг Дж. Ван розуміє самовідновлення, результатом якого 
є сама система [3], В. Гребнєва – процес або групу процесів, що 
відбуваються в педагогічній системі, яка самостійно розвивається, 
самовідновлюється й самовимірюється, і сприяють оптимальному її 
функціонуванню [4, с. 135]. 

Отже, використання синергетичного підходу дає можливість виявити 
нові факти та зв’язки, що сприяють ефективній зміні освітньої парадигми, 
метою якої є цілісний розвиток особистості в педагогічному процесі. Саме 
з погляду синергетики розвиток педагогічного процесу – це не вибір між 
стійкістю та нестійкістю, а вибір одного з можливих нестійких станів, 
перехід у відносно стійкий стан із тим, щоб знову через нову нестійкість 
отримати новий імпульс розвитку, набути нових можливостей для 
реалізації старих і нових функцій педагогічного процесу. 

Підсумовуючи, зазначимо, що важливим для визначення сутності 
сучасного педагогічного процесу як самоорганізованої системи є те, що 
синергетична парадигма базується на переважанні в навчально-виховній 
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діяльності самоорганізації самоосвіти, самоуправління і полягає в 
стимулюванні суб’єктів педагогічного процесу та впливі на них з метою їх 
саморозкриття й самовдосконалення. 

Аналіз викладеного вище матеріалу дав змогу дійти таких висновків: 
системний підхід уможливлює структурування педагогічного процесу й 
виділення в ньому складників, формує систему уявлень про педагогічний 
процес на основі однієї або декількох наукових парадигм; із позиції 
синергетичного підходу педагогічний процес розглядається як процес 
набуття його складниками новизни як у структурі, так і у змісті, що 
зумовлюється суб’єкт-суб’єктною взаємодією суб’єктів навчально-
виховного процесу; сучасний педагогічний процес є складною 
самоорганізованою системою, яка об’єднує процеси виховання, навчання, 
розвитку та саморозвитку майбутнього вчителя [5, с. 219]. 

На жаль, відмінність педагогічного процесу як системи від будь-яких 
інших, у наукових працях розкривається поверхово або ж зовсім не 
розкривається, у зв’язку з чим постає закономірне питання: чим же 
педагогічна система як система управління педагогічними процесами 
відрізняється від будь-якої іншої системи? 

Над цим питанням працював В. Беспалько, який пов’язував таку 
відмінність із процесом підготовки майбутнього фахівця, але чи впливає ця 
характеристика педагогічного процесу на появу специфічних рис у системі 
управління, вчений не з’ясовував. Судячи з того, що управління вчений 
розглядає як «будь-який вплив на систему з метою підтримки або зміни 
алгоритму її функціонування» [6, с. 60], зарахування педагогічної системи 
до системи управління, на жаль, не було продуктивним для визначення 
внутрішньої специфіки педагогічних систем. 

Поєднання педагогічної системи з процесом управління також 
розглядає у своїх дослідженнях В. Гребнєва. Науковець доводить, що 
«педагогічна система – це взаємодія безлічі компонентів, що сприяють 
цілісному розвиткові особистості, яка навчається (учня, студента)», а 
«управління педагогічною системою – це, насамперед, управління 
взаєминами суб’єктів педагогічного процесу (учителів, учнів, батьків, 
викладачів, студентів); усіх компонентів (цільового, змістового, організа-
ційно-діяльнісного, оцінно-результативного); навчальної діяльності та 
позакласної роботи; взаємозв’язок навчального закладу з навколишнім 
середовищем тощо» [4, с. 125]. 

Отже, педагогічний процес – це своєрідне втілення зв’язків, взаємин 
між людьми, які виконують спільні завдання, взаємно впливають один на 
одного, доповнюють один одного й досягають успіху в реалізації 
поставлених завдань. 

Підкреслимо, що структура педагогічного процесу є універсальною: 
вона властива як педагогічному процесу загалом, що здійснюється в 
рамках педагогічної системи, так і одиничному (локальному) процесу 
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педагогічної взаємодії. Педагогічний процес визначає, встановлює, формує 
цілісну систему педагогічних взаємин учителів і учнів та сприяє розвитку 
суб’єктів цього процесу. Поняття «педагогічний процес» поєднує 
навчальний і виховний процеси в єдину цілеспрямовану систему, що 
сприяє формуванню й розвитку особистості учня на основі сукупності 
знань, навичок і умінь, духовності й активної діяльності суб’єктів 
педагогічного процесу. 

На нашу думку, педагогічний процес організовується під час 
інтеграції основних компонентів навчання і виховання (мета, завдання, 
засоби, способи, форми взаємодії суб’єктів педагогічного процесу, їх 
діяльність, управління) у цілісну систему. Невіддільною ознакою такого 
процесу є не лише наявність зв’язків та відношень між елементами, що 
його утворюють, а і їх нерозривна єдність. Зазначимо, що кожна окрема 
особистість учня розуміється не тільки як об’єкт педагогічної діяльності, а 
і як суб’єкт власної діяльності, саморозвитку, самовиховання. Для того, 
щоб досягти ефективного результату, необхідно управляти цим 
педагогічним процесом і його суб’єктами. 

Ми погоджуємося з К. Бахановим, який стверджує, що навчально-
виховний процес «являє собою сукупність суб’єкт-суб’єктного, цільового, 
змістового й організаційно-технологічного компонентів. Це певним чином 
організована взаємодія вчителя й учнів, спрямована на засвоєння учнями 
змісту освіти для набуття ними певних якостей особистості» [7, с. 6]. 

Сказане вище дає підстави стверджувати, що сучасний педагогічний 
процес є складною самоорганізованою системою, яка містить у собі 
цільовий, стимуляційно-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, 
суб’єкт-суб’єктний, контрольно-регуляційний та оцінно-результативний 
компоненти. Зміни в одному з них неминуче зумовлюють зміни в інших, а 
в підсумку – всього організованого суб’єктом процесу управління, а отже, 
умов функціонування цілісної педагогічної системи. Така система об’єднує 
всі ключові компоненти і сприяє об’єднанню в єдине ціле процесів 
формування, розвитку, виховання і навчання разом з усіма формами, 
методами та умовами їх перебігу [5, с. 207]. 

Оскільки педагогічна система передбачає взаємодію різних 
взаємопов’язаних структурних компонентів, спільною метою яких є 
розвиток особистості, то педагогічний процес являє собою сукупність 
спеціально організованої взаємодії педагогів та учнів (суб’єкт-суб’єктна 
взаємодія), з узгодженням змісту освіти та використанням засобів 
навчання і виховання, які спрямовані на задоволення потреб суспільства й 
особистості. 

Основним призначенням педагогічного процесу є формування й 
розвиток особистості учня, допомога йому в самоактуалізації, особистому і 
професійному житті. Саме це призначення визначає зміст складників 
педагогічного процесу – навчання, виховання й розвитку, разом з усіма 
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умовами, формами та методами перебігу, що водночас є нерівнозначними 
функціями педагогічного процесу. Це означає, що вчитель реалізує 
управлінські функції під час навчально-виховного процесу й об’єкта (учня) 
переводить у позицію суб’єкта педагогічної діяльності. 

Управління процесом навчання – це послідовна реалізація процедур 
навчально-пізнавальної діяльності, об’єктивна необхідність якої визнача-
ється новими підходами до організації навчального процесу, який 
будується на особистісно орієнтованій основі, на зміні самої позиції 
вчителя як організатора навчально-пізнавальної діяльності учнів, безпосе-
реднього учасника спільної діяльності в системі «учитель – учень» [8]. 

Отже, ефективності та результативності сучасного педагогічного 
процесу як складної самоорганізованої системи може сприяти саме 
суб’єкт-суб’єктне управління. Функціонування педагогічного процесу як 
складної самоорганізованої системи полягає в умілому суб’єкт-
суб’єктному управлінні та стимулюванні педагогом діяльності учня, у 
формуванні й підтриманні в нього мотивації до постійного творчого 
самовдосконалення, озброєнні його необхідною методикою для резуль-
тативної діяльності. Саме тому цілеспрямована та активна взаємодія 
вчителя й учнів визначається як педагогічний процес, у ході якого останні 
засвоюють певну сукупність знань, набувають практичних навичок і вмінь, 
що сприяє всебічному розвитку особистості вчителя та учня. 

Як переконуємося, педагогічний процес не є механічним поєднанням 
процесів виховання, навчання, розвитку, а сучасним високоякісним 
утворенням, у якому всі його складники підпорядковуються єдиній меті. 
Оскільки будь-який процес є послідовною зміною одного стану на інший, 
то в педагогічному процесі ця зміна – результат педагогічної взаємодії, що 
становить сутнісну характеристику педагогічного процесу. 

Узагальнюючи викладений вище матеріал, зазначимо, що сутність 
поняття «педагогічний процес» полягає в об’єднанні навчального і 
виховного процесів у єдину цілеспрямовану систему взаємодії вчителя та 
учнів, яка допомагає формуванню й розвитку особистості суб’єктів 
педагогічного процесу. 

Суб’єктно зорієнтований педагогічний процес, насамперед, перед-
бачає орієнтацію на людину, тобто в центрі педагогічного процесу повинні 
бути учні та вчитель, а все інше є умовами його перебігу. Такого погляду 
дотримується і В. Гуменюк, наголошуючи на тому, що «важливою 
світоглядною думкою щодо освіти та управління нею на сучасному етапі є 
орієнтація на особистість» [9, с. 195]. 

Загальновідомо, що педагогічний процес – це своєрідне втілення 
зв’язків, взаємин між учителем і учнями, які взаємовпливають один на 
одного, доповнюють один одного й досягають успіху у виконанні спільних 
завдань. Через брак взаємозв’язку педагогічний процес практично не 
виконує свої суспільні функції й не досягає своєї мети. Саме тому основне 
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завдання сучасного суб’єкта педагогічної діяльності – вчителя – навчити, 
виховати учнів на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, що сприятиме 
розвитку особистості як учня, так і вчителя. Саме вчитель організовує 
педагогічний процес, керує ним та контролює його перебіг, оцінює 
результати та вносить певні корективи, повинен усвідомлювати високу 
відповідальність за організацію і кінцевий результат усіх видів учнів і 
особистої поведінки. 

Зважаючи на те, що педагогічна система є складним і змінюваним 
утворенням, що має свою систему управління, вважаємо, що складовим 
ключовим компонентом сучасного педагогічного процесу як складної 
самоорганізованої системи є суб’єкт-суб’єктне управління, що допомагає 
виконувати педагогічні завдання й досягати навчально-виховних цілей. 

Характер управління сучасним педагогічним процесом значною 
мірою зумовлюється тим, що останній є самоорганізованою системою, 
спрямованою на реалізацію навчально-виховних завдань через суб’єкт-
суб’єктну взаємодію. 

Підкреслимо, що сучасний педагогічний процес являє собою 
динамічну систему, основними ознаками якої є: а) наявність компонентів, 
які можна розглядати у відносній ізольованості, поза зв’язками з іншими 
процесами та явищами; б) наявність внутрішньої структури зв’язків між 
цими компонентами, а також їхніми підсистемами; в) наявність певного 
рівня цілісності, ознакою якої є те, що система завдяки взаємодії 
компонентів одержує інтегральний результат; г) наявність системотвірних 
зв’язків, які об’єднують компоненти, блоки, частини в єдину систему; 
д) взаємозв’язок з іншими системами. У межах наукового синтезу, учитель 
є частиною педагогічної системи, що обережно та ефективно керує 
педагогічним процесом, не порушуючи його самоорганізаційну цілісність. 

Підсумовуючи, зазначимо, що розкриття сутності та специфічності 
педагогічного процесу крізь призму синергетичного та системного 
підходів дало змогу нам виявити нові факти і зв’язки, що сприяють 
ефективній зміні освітньої парадигми, метою якої є цілісний розвиток 
Людини. Саме системне й синергетичне бачення педагогічного процесу 
уможливило чітке виділення його компонентів, аналіз усієї різноманітності 
зв’язків і відносин між ними та кваліфіковане управління педагогічним 
процесом. 

Доведено, що педагогічний процес є складною самоорганізованою 
системою, що містить такі компоненти: цільовий, стимуляційно-
мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, суб’єкт-суб’єктний, 
контрольно-регуляційний та оцінно-результативний, які тісно пов’язані 
між собою і відображають увесь процес взаємодії педагога та учнів. 
Зауважимо, що специфіка такого процесу виявляється в суб’єкт-
суб’єктному компоненті, який охоплює суб’єктивізацію учасників 
педагогічного процесу, суб’єкт-суб’єктну взаємодію та суб’єкт-суб’єктне 
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управління. 
Модернізація педагогічної освіти в сучасних умовах передбачає 

суб’єктний розвиток і саморозвиток особистості майбутнього вчителя, 
формування його готовності на професійному рівні здійснювати суб’єкт-
суб’єктне управління навчально-виховним процесом, застосовувати на 
практиці сучасні педагогічні технології, реалізовувати творчий підхід у 
всіх сферах своєї діяльності. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Хакен Г. Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизую-
щихся системах и устройствах : [монография] / Г. Хакен. – М. : Мир, 
1985. – 424 с. 

2. Філософський енциклопедичний словник / [голова редкол. В. І. Шин-
карук]. – К. : Абрис, 2002. – 742 с. 

3. Гиг Дж. Ван. Прикладная общая теория систем : в 2-х кн. / 
Гиг Дж. Ван. – М. : Мир, 1981. – 336 с. 

4. Гребнева В. В. Становление, сущность, основные принципы систем-
ного и синергетического подходов в образовании / В. В. Гребнева // 
Субъект образования как самоорганизующаяся система : сборник 
научных и научно-прикладных трудов / [гл. редактор Н. В. Поддуб-
ный, В. В. Гребнева]. – Белгород : Политерра, 2005. – С. 122–138. 

5. Фокшек А. В. Системний та синергетичні підходи як модель 
сучасного педагогічного процесу / А. В. Фокшек // Науковий вісник 
Мелітопольського державного педагогічного університету: зб. наук. 
статей / ред. кол.: І. П. Аносов (голов. ред.) та ін. – Мелітополь, 2011. – 
Вип. 6. – С. 213–220. 

6. Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем: проблемы и 
методы психолого-педагогического обеспечения технологий обучаю-
щих систем / В. П. Беспалько. – Воронеж : Узд-во ВорГУ, 1977. – 
304 с. 

7. Баханов К. О. Організація особистісно – орієнтованого навчання. 
Порадник молодого вчителя : посібник / К. О. Баханов. – Х. : Вид. 
група «Основа», 2008. – 159 с. 

8. Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України; головний ред. 
В. Г. Кремень]. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

9. Філософськи абриси сучасної освіти : [монографія] / авт. кол. 
Предборська І., Вишенська Г., Гайденко В. та ін. ; за ред. 
І. Предборської. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 226 с. 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 

 
53 

УДК 78(07) 
 

Олександр Лупанов 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЬНО-ЗАЛІКОВИХ ЗАХОДІВ 
З МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ ТА ПРОБЛЕМИ ОЦІНЮВАННЯ 

ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 
 
У статті розглядаються основні форми й методи контролю 

навчальної та виховної діяльності студентів педагогічного коледжу з 
музичного інструменту, проблеми вивчення програмового матеріалу, 
систематизації й узагальнення вимог щодо оцінювання їх знань, умінь і 
навичок на контрольно-залікових заходах. Аналізуючи психологічні підходи 
вирішення даного аспекту підготовки, автор досліджує принципи роботи 
й завдання педагогічних комісій, викладачів під час підготовки й 
проведення цих заходів, шляхи підвищення виконавської майстерності 
студентів. 

Ключові слова: організація, контроль, навчання, виховання, музичний 
інструмент, програма, студент, викладач. 

 
Проблеми проведення контрольно-залікових заходів з музичного 

інструменту, оцінювання знань, умінь і навичок студентів педагогічного 
коледжу в їх організаційному та психологічному аспектах – одні з 
найактуальніших у підготовці спеціалістів-музикантів. Особливо гостро 
постає питання підготовки майбутніх спеціалістів для загальноосвітніх 
шкіл та дитячих навчальних закладів, для студентів, які мають різний 
рівень початкової музичної освіти. Навчання гри студентів на музичному 
інструменті – цілий комплекс організаційних, науково-методичних та 
психолого-педагогічних заходів. Досвід роботи в цих напрямах показує, 
що існують проблеми якісного виконання програмового матеріалу, 
технічного розвитку студентів у володінні музичним інструментом, 
формування критеріїв оцінки щодо виступу студентів на академічних 
концертах, заліках, екзаменах. Інноваційних підходів потребує робота 
педагогічних комісій, викладачів під час проведення заходів контролю. Не 
завжди використовуються єдині вимоги й характеристики виконання 
студентом програмового матеріалу. Викладачі музичного інструменту, 
особливо малодосвідчені, мають недоліки у володінні методикою 
аналізування і об’єктивного оцінювання гри студентів. Усі ці проблеми 
вимагають вивчення, аналізу, корекції та удосконалення. 

Мета і зміст оновленої системи музичної освіти в Україні обумовлює 
необхідність розробки нових підходів до аналізування й оцінки навчальної 
діяльності студентів і викладачів вищого навчального закладу, зокрема, 
педагогічного коледжу на контрольно-залікових заходах з музичного 
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інструменту. Аналіз і оцінка знань, умінь і навичок студентів – це 
важливий і невід’ємний структурний компонент навчального процесу, 
який є завершальним етапом у оволодінні певним змістовним комплексом 
програмового матеріалу і своєрідною ланкою в системі навчальної 
діяльності студента. 

У різні роки важливі аспекти цієї проблеми розглядалися такими 
музикантами-педагогами, як Ю. Акимов, Л. Баренбойм, М. Давидов, 
Л. Ройзман, К. Ушинський, М. Фейгін, М. Фіцула тощо. 

Так, порушуючи дану проблему, відомий педагог-виконавець 
Ю. Акимов звертає увагу на удосконалення рівня науково-методичної 
підготовки викладачів з музичного інструменту. На його думку, 
аналізуючи педагогічну діяльність викладачів на контрольно-залікових 
заходах, слід дотримуватися основних критеріїв оцінювання їх 
професіоналізму, творчого потенціалу й особистих якостей. Під час 
аналізування гри студентів викладачам необхідно керуватися ґрунтовними 
знаннями методики з навчальної дисципліни, приймати об’єктивні 
ініціативні рішення, виявити здатність активізувати й розвивати творчі 
можливості студентів, уміння моделювати мотиваційні ситуації, творчий 
стиль мислення, розвинену уяву, визначити напрями й перспективи 
професійного зростання студентів, здатність наповнювати навчально-
виховний процес психолого-педагогічним змістом [1, с. 7]. 

Л. Баренбойм, М. Давидов, Л. Ройзман, М. Фейгін досліджують 
психолого-педагогічні якості аналізування й оцінювання гри студентів. З їх 
погляду мета і зміст нової системи навчання на музичному інструменті 
обумовлюють необхідність нового підходу до оцінки знань, умінь і 
навичок у володінні музичним інструментом. У зв’язку з цим постає низка 
складних запитань. Як слід підходити до оцінки виконавської діяльності 
студентів, якісний розвиток яких потребує значного часу? Як об’єктивно 
оцінити індивідуальні здібності студентів, враховуючи їх музичну 
підготовку до вступу в навчальний заклад? Як оцінити музичні досягнення 
студентів, враховуючи особливості музичної психології? 

М. Фіцула визначає напрями аналізу навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, звертає увагу на характеристики відтворення ними 
одержаної інформації, якість знань, ступінь сформованості предметних 
умінь і навичок, рівень оволодіння розумовими операціями, здатність 
аналізувати практичні дії, порівнювати, узагальнювати навчальний 
матеріал, робити висновки [7, с. 192]. 

Враховуючи важливість контрольно-залікових заходів та наявність 
ґрунтовних досліджень змісту і функцій оцінювання навчальних досягнень 
студентів із музичного інструменту, метою статті є розгляд проблем 
організації, систематизації та покращення форм і методів проведення 
заходів з контролю за виконанням навчального плану й програм, 
оцінювання знань, умінь і навичок студентів з музичного інструменту, які 
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є недостатньо розробленими й потребують вирішення й подальшого 
удосконалення. 

Навчальний план і навчальні програми з основного музичного 
інструменту (баяну, акордеону) для підготовки спеціалістів у педагогічних 
коледжах із спеціальності «Музичне мистецтво» включають контрольно-
залікові заходи: академічні концерти, контрольні заняття, заліки, курсові та 
державний екзамени. 

Контрольно-залікові заходи – важливий елемент навчально-виховної 
діяльності студентів і викладачів, підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів до практичної роботи в загальноосвітній школі й дошкільних 
установах. Від того, яке значення їм приділяється в навчальному закладі, їх 
система, якість і організація проведення, залежить рівень навчання 
студентів на музичному інструменті. 

Система контрольно-залікових заходів повинна ураховувати 
особливості психології студентів різного віку й різних курсів та рівень їх 
підготовки до заходів спеціального, практичного спрямування, зокрема, 
педагогічної практики, участі їх у культурно-освітній роботі. Але це не 
означає, що треба послабити контрольні функції педагога за станом 
навчального процесу і спростувати контрольно-залікові заходи студентів. 
Це призводить до послаблення навчально-виховної роботи в класі, 
зниженню уваги й вимогливості педагога до студентів та критеріїв оцінки 
успішності. 

Проблеми організації й систематизації контрольно-залікових 
заходів розглядаються з позицій: 

• виховного значення контрольно-залікових заходів; 
• систематизації вимог до навчального процесу й пошук критеріїв 
оцінювання досягнень студентів; 

• удосконалення форм і методів організації педагогічного впливу 
на студентів; 

• пошук найкращої системи контрольно-залікових заходів, яка б 
відповідала завданням музичної педагогіки й методики навчання 
гри на музичному інструменті на сучасному етапі їх розвитку. 

Основною формою проведення контрольно-залікових заходів з 
музичного інструменту й контролю за виконанням студентами навчальної 
програми є академічний концерт. Академічний концерт – це засіб 
професійного виховання, розвитку артистизму, публічної творчості 
студентів. 

У педагогічному коледжі основними розділами програми з 
основного музичного інструменту (баяну, акордеону) є: 

• технічний матеріал – гами, вправи, етюди; 
• художні твори технічного або кантиленного характеру; 
• поліфонічні твори або твори з елементами поліфонії; 
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• дитячі пісні з репертуару дошкільного навчального закладу або 
загальноосвітньої школи; 

• твори для слухання з репертуару дошкільного навчального 
закладу або загальноосвітньої школи. 

Цей програмовий матеріал є основою репертуару студентів на 
контрольно-залікових заходах. 

Основним завданням викладача музичного інструменту є форму-
вання ерудованого, високопрофесійно підготовленого музиканта-педагога-
вихователя з добре розвиненим художньо-естетичним мисленням. Педагог 
повинен виховувати в студентів інтерес до вивчення творів усіх музичних 
форм і епох. 

Багато відомих педагогів-музикантів вважають, що якщо зацікавити 
студента, то можна виховати в нього інтерес до всіх форм роботи за 
інструментом. К. Д. Ушинський писав: «Привчайте дитину робити не 
тільки те, що її цікавить, а й те, що не цікавить, – робити не заради 
задоволення, а заради виконання своїх зобов’язань. Ви готуєте дитину до 
життя, а в житті не всі зобов’язання цікаві» [5, с. 87]. 

Як методично правильно організувати контрольно-залікові 
заходи й роботу комісії викладачів для обговорення і оцінки гри 
студентів? 

Основною організаційною формою проведення контрольно-заліко-
вого заходу є академічний концерт одного курсу навчання класів різних 
викладачів. Іноді допускається проведення академічних концертів за 
класами викладачів зі студентами різних курсів навчання. 

Кожна форма організації академічного концерту має свої переваги й 
недоліки. Академічний концерт з показом цілих класів викладачів дає 
яскраву, цілісну картину їх роботи й успішності студентів. Він показує 
педагогічному колективу навчальну і виховну роботу викладача в повному 
обсязі, характеризує сильні й слабкі сторони методики вивчення 
навчального матеріалу, специфіку підбору й інтерпретації музичних 
творів, індивідуального підходу до студентів. 

Навчальна частина на основі контрольно-залікових заходів визначає 
рівень професійної підготовки викладача, його науково-методичний 
розвиток, позитивний досвід роботи й можливості його вивчення та 
використання в роботі інших викладачів навчального закладу. Академічні 
концерти студентів одного курсу навчання дають змогу зіставляти методи 
й систему роботи викладачів і підготовку їх студентів. Але ця форма 
організації має й негативні сторони. Одна з них – студенти мають змогу 
слухати гру тільки своїх однокурсників. Тому вони не можуть порівнювати 
свої знання й уміння зі знаннями й уміннями студентів молодших і 
старших курсів. 

Академічні концерти студентів різних викладачів і курсів навчання 
рекомендується проводити з урахуванням рівня підготовки програми 
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виступу. Переваги цієї форми організації в тому, що викладач готує 
студентів до різних строків вивчення програми й показу її на академічному 
концерті. 

Досвід підготовки студента до контрольно-залікового заходу й 
опрацювання ним всього програмового матеріалу набувається у викладача 
поступово. Важливо знайти таку систему контролю за виконанням 
навчальної програми, яка б не тільки стимулювала роботу викладача, а й 
зобов’язувала його до цього. Тому рекомендується, крім контрольно-
залікових заходів, передбачених навчальним планом і програмою, 
проводити додаткові прослуховування гри студентів із розділів програми, 
які не виносяться на академічні концерти. Додаткові прослуховування 
повинні проводитися у формі контрольного заняття, один-два рази за 
півріччя. 

Контрольно-заліковий захід неможливий без педагогічної комісії. До 
складу комісії входять викладачі музичного інструменту на чолі з головою 
предметної циклової комісії. 

Організаційні принципи роботи педагогічної комісії на контрольно-
заліковому заході мають суттєве значення. В обговоренні виступу 
студентів беруть участь усі викладачі комісії. В оцінці гри важливо 
визначити критерії і характеристики виконання. Головне – це музичність 
виконання, яка базується на характерних ігрових прийомах і засобах, 
притаманних музичному інструменту (баяну, акордеону). Характеристика 
музичності виконання та інструментального професіоналізму є основою 
оцінки. Досягти музичності виконання без володіння музичним 
інструментом на тому технічному рівні, якого потребує твір, неможливо. 
Який би обдарований музично не був студент, оцінку він одержить за 
виконання твору, а не за музичні здібності. 

Від того, як ведеться обговорення, який рівень вимог існує на 
контрольно-залікових заходах, яка принциповість і послідовність 
зауважень і рекомендацій, залежить якість і результативність роботи 
викладачів. Тому дуже важлива єдність поглядів на критерії оцінок і 
методи обговорення академічного концерту. Необхідно постійно 
формувати цю єдність у всього педагогічного колективу. Саме єдність 
поглядів на критерії оцінок і методи обговорення визначають обличчя 
колективу викладачів. А. Рубінштейн, працюючи директором консерва-
торії, приділяв значну увагу вихованню в педагогічному колективі єдиних 
принципів у взаєминах студентів і викладачів. «Рубінштейн устигав всюди 
і при своїй доброзичливості не милував у своїй критиці ні студентів, ні 
педагогів. Педагогів Рубінштейн прагнув підвести до одностайності 
думок і принципів, які треба класти в основу оцінок» [2, с. 34]. 

Членам комісії важливо дотримуватися принципів етики спілку-
вання. Іноді студент губиться на сцені, під час виконання програми. Це 
призводить до пауз, після яких студент не може психологічно відновити 
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виконавську форму. Викладач студента також хвилюється. Від його реакції 
залежить міра відновлення виконавської форми студента. Багаторічний 
досвід викладачів показує, що не слід поспішати із зовнішньою реакцією 
на помилки студента. Необхідно бути при цьому спокійним і чекати, поки 
студент сам не знайде вихід зі скрутного становища. Поведінка викладача 
має при цьому велике виховне значення для студента. Даючи поради 
викладачам-практикам, Л. Ройзман писав: «На естраді студент повинен 
відчувати відповідальність за свої дії і знати, що педагог на допомогу до 
нього не прийде. Таким чином у нього виховується воля і самостійність» 
[4, с. 39]. 

До етики поведінки викладачів були небайдужі і великі музиканти-
педагоги. Л. Баренбойм пише: «Рубінштейн негативно відносився до 
трьох категорій педагогів, які під час обговорення гри студентів були або 
байдужі, або надмірно говіркі, або чіплялися до незначних недоліків, які не 
мали суттєвого впливу на оцінку» [2, с. 22]. 

Іноді викладач, особливо молодий, уважно слухає гру своїх 
студентів, але під час гри інших не може перебувати у творчому робочому 
стані. Згадується вислів професора Київської консерваторії ім. П. Чайков-
ського М. Давидова: «Зосереджена увага, тобто здатність направляти і 
тривалий час концентрувати психологічну діяльність – важлива складова 
творчої роботи. Не можна бути уважним взагалі. Для того, щоб 
зосередити увагу, повинен бути об’єкт уваги» [3, с. 7]. 

Об’єкт уваги визначається конкретним завданням, яке повинен 
поставити перед собою викладач, який слухає гру студентів. Завдання 
зосередженості при цьому у виконавця-студента і слухача-педагога різні. У 
педагога, який слухає гру студента, об’єктом уваги й зосередження є 
комплекс навичок, який той показує, виконуючи твори. Таким чином, для 
нормальної роботи викладача в комісії треба, щоб він працював 
зосереджено, і постійно був уважним. 

По-перше, для активізації уваги викладачам необхідне розуміння 
того, що кожному члену комісії треба висловити свою думку з приводу гри 
студента. Це правило повинно бути обов’язковим під час роботи 
педагогічної комісії. 

По-друге, темп обговорення повинен бути таким, який дозволяв би 
викладачу висловити свою думку, як тільки йому буде запропоновано 
слово. 

По-третє, виступ викладача з аналізом гри студента повинен бути 
лаконічним. Перед тим, як виставити оцінку, треба її всебічно й детально 
обговорити, дати професійний висновок гри студента. Для того, щоб 
обговорення проходило активно і не треба було переконувати викладачів в 
об’єктивності оцінки, рекомендується використовувати в роботі комісії 
організаційний метод А. Рубінштейна, який був головою різноманітних 
контрольно-залікових і екзаменаційних комісій. Він зобов’язував членів 
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комісій у ході прослуховування гри студентів робити лаконічні записи: 
зауваження, характеристики виконання, рекомендації і конкретні думки 
щодо оцінки гри. 

Викладач повинен добре володіти професійною музичною мовою. 
Давати аналіз гри чітко, грамотно й повноцінно при здоровій, діловій, 
професійній обстановці на комісії. Обговорення повинне формувати й 
розвивати творче та аналітичне мислення викладачів. Деякі викладачі 
можуть аналізувати й оцінювати тільки обмежений репертуар. Про таких 
дуже добре сказав Ю. Акимов: «Для тих педагогів, які з року в рік 
вивчають із своїми студентами пісні і п'єси одного репертуару, дають їм 
безперечні методичні поради, педагогічна робота є обтяжливим ярмом. З 
часом вони перетворюються у самовпевнених догматиків, які все знають і 
все можуть. З приводу і без нього ці педагоги постійно вчать уму-розуму 
своїх колег і не можуть відступитися від своєї хибної позиції» [1, с. 7]. 

В одному педагогічному колективі працюють і навчають грі на 
музичному інструменті викладачі різного рівня підготовки. Від того, як 
викладачі обговорюють виступ студентів, залежить подальше професійне 
зростання викладачів, особливо молодих. Тому, корисно під час 
обговорення, надати перше слово молодим викладачам. Досвідчені 
викладачі виступають пізніше і доповнюють їх аналіз. 

Все це сприяє розвитку аналітичного мислення викладачів, спонукає 
їх до розвитку професійних знань і мови. Цей метод обговорення дозволяє 
виявити прогалини в методичних знаннях викладачів і визначити напрями 
їх удосконалення. 

Під час обговорення гри студента перше слово з аналізуванням 
надається його викладачу, який дає характеристику виступу, навчальної 
роботи студента в класі і пропонує свою оцінку. Видатні педагоги-
музиканти вважали, що цей підхід з методичної точки зору неправильний. 
Він впливає на думку інших викладачів, створює відповідний настрій, 
стереотип обговоренню і відповідним чином діє на об’єктивність оцінки. 
Обговорення може відбуватися за планом і критеріями оцінки, які 
запропонував навчаючий викладач, який не може бути стороннім, даючи 
характеристику своєму студенту. «Було б прикро, якщо б педагог був 
байдужим до свого студента», – говорив професор С. Фейгін, 
відповідаючи педагогам музикантам [6, с. 88]. Сторонній викладач – 
байдужий викладач. 

Педагог завжди обґрунтовує оцінку, яку він висловлює. За звичаєм, 
при обговоренні викладач посилається на те, що він краще знає свого 
студента. Для чого тоді колегіальність обговорення? Обговорення може 
здійснюватися за принципом пошуку рішення – піти шляхом, 
запропонованим викладачем, чи ні. Важливим аспектом в обговоренні 
виступу студента є урахування оцінок на поточних заняттях студента. Але 
принцип об’єктивності від цього тільки страждає. 
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Сучасна музична педагогіка рекомендує надавати слово викладачеві, 
який навчає, при обговоренні гри студента, тільки після того, коли буде 
дано аналіз гри іншими викладачами комісії. Такий порядок доцільний і 
виходить з принципу обговорення не тільки навчальної роботи студента, а 
й викладача. 

Отже, принципи, за якими організовано контрольно-залікові заходи з 
музичного інструменту в педагогічному коледжі зі спеціальності «Музичне 
мистецтво», оцінювання знань, умінь і навичок студентів, роботи 
викладачів, завжди були характерними для вітчизняної системи музичної 
педагогіки. Вони підвищують науково-методичний і фаховий рівень, 
відповідальність викладачів і зобов’язують їх враховувати у своїй роботі 
думки і характеристики колег. Активніше вирішуються загальні для всіх 
викладачів проблеми удосконалення технічного розвитку студентів, 
особливо з різною музичною підготовкою, виконавських штрихів, 
динаміки, агогіки, фразування, темпів; виконання дитячого і шкільного 
репертуару; підготовки до педагогічної практики й державного 
кваліфікаційного екзамену; відпрацювання вимог навчальної програми й 
репертуару; проведення науково-педагогічного експерименту на предмет-
ній цикловій комісії; узагальнення підходів до вироблення єдиних вимог 
до викладачів і критеріїв оцінки знань, умінь і навичок студентів у 
володінні музичним інструментом. 
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БАГАТОРІВНЕВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 

 
У статті розглянуто багаторівневу підготовку майбутніх учителів 

фізичного виховання як наукову проблему. Автором проаналізовано головні 
принципи, на яких ґрунтується сучасна державна політика України в 
галузі фізичної культури і спорту, – безперервність і наступність 
фізичного виховання різних вікових груп учнівської молоді на всіх рівнях 
освіти. Висвітлено особливості професійної підготовки майбутніх 
учителів фізичного виховання ОКР «молодший спеціаліст» і ОКР 
«бакалавр» в умовах навчального комплексу. 

Ключові слова: багаторівнева підготовка, фізичне виховання, 
тенденція, неперервна педагогічна освіта, самореалізація, проектування, 
інтеграція. 

 
Багаторівнева система вищої освіти України зумовлена процесами 

глобалізації в сучасному світі, які створюють єдиний освітній простір зі 
спільними початковими цілями, змістом і результатами навчання. 
Багаторівневу освіту варто розуміти як «освіту крізь усе життя», що 
зумовлює перегляд. Ефективність функціонування такої системи 
досягається за рахунок координації та взаємодії навчальних планів і 
програм, що дозволить підвищити рівень фундаментальної, загально-
культурної, гуманітарної та соціально-економічної підготовки. 

Сучасний стан розвитку багаторівневої освіти в Україні 
досліджували В. В. Горова, Н. В. Денисова, Г. В. Лагунова, Л. П. Сущенко, 
які підкреслюють, що концептуальні засади професійної підготовки 
базуються на неперервності й наступності освітнього процесу та освітньо-
професійних програм. Система багаторівневої педагогічної освіти 
розглядається вченими «як система взаємозалежних елементів, що має 
внутрішню цілісність, виходить із моделі майбутньої діяльності фахівця у 
сфері освіти, забезпечує його неперервний загальнокультурний і 
професійно-особистісний розвиток і є, у свою чергу, елементом більш 
широкої системи – неперервної педагогічної освіти» [1]. О. М. Новиков 
підкреслює, що при реалізації неперервної професійної освіти 
пріоритетним має бути насамперед її змістовий аспект, – як система 
освітніх процесів (освітніх програм), а потім уже забезпечення цих 
процесів необхідними організаційними структурами професійної освіти. 
Проте залишається малодослідженим сучасний стан багаторівневої 
професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. 
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Мета статті – проаналізувати багаторівневу підготовку майбутніх 
учителів фізичного виховання як наукову проблему. 

Переорієнтувати процес фізичного виховання та освіти населення на 
нові соціальні цілі, надати цьому процесу загальногуманістичну і 
загальнокультурну спрямованість, забезпечити умови для формування 
нового образу фізичної культури суспільства зможуть лише фахівці нового 
покоління. Підготовка такого фахівця – процес складний, багатогранний і 
тривалий; можливий лише за умови неперервної багаторівневої освіти. 

Концептуальні положення та тенденції розвитку сучасної 
багаторівневої освіти в Україні базуються на Конституції України (1996), 
законах України «Про освіту» (2006), «Про вищу освіту» (2004), Галузевій 
концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), 
державних освітніх стандартах, нормативних документах МОН України. 

Відповідно до Галузевої концепції розвитку мета неперервної 
педагогічної освіти – забезпечити різнорівневу й багатопрофільну 
підготовку кваліфікованих фахівців, конкурентних на ринку праці, 
компетентних, відповідальних, таких, що вільно володіють своєю 
професією та орієнтуються в суміжних галузях діяльності, здатних до 
постійного професійного зростання та самореалізації. 

Проблеми, пов’язані з реалізацією багаторівневої системи освіти, 
досліджували такі українські та російські вчені, як А. О. Васильєв, 
О. М. Галус, О. В. Глузман, С. Ф. Забєлін, М. Г. Колодезникова, В. І. Луго-
вий, В. К. Майборода, Л. Н. Орлова, Ю. В. Сухарніков. 

Так, В. І. Луговий зазначає, що освіта в Україні ґрунтується на 
засадах гуманізму, демократії, національної свідомості, взаємоповаги між 
націями й народностями. Її основними принципамиє: 

– доступність для кожного громадянина всіх форм освітніх послуг, 
що надаються державою; 

– рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, 
таланту, всебічного розвитку; 

– гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духов-
них цінностей; 

– органічний зв’язок зі світовою та національною історією, 
культурою, традиціями; 

– незалежність освіти від політичних партій, громадських і 
релігійних організацій; 

– гнучкість і прогнозованість системи освіти; 
– безперервність і різноманітність освіти [5]. 
Серед проблем реалізації багаторівневої професійної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури М. Г. Колодезникова виділяє: 
повільне оновлення методичного арсеналу; впровадження у навчальний 
процес інноваційних технологій викладання; відставання теоретичного і 
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світоглядного оновлення змісту освіти; відсутність правових механізмів, 
які регулюють взаємодію освітніх установ різного рівня, що призводить до 
дублювання спеціальностей, труднощів при здійсненні управлінських 
функцій [4, с. 147]. 

Незважаючи на численні дослідження, проблема підготовки фахівців 
за напрямом підготовки «Фізичне виховання» в системі багаторівневої 
освіти залишається актуальною і малорозробленою. Пріоритетними 
напрямами в підготовці сучасного вчителя фізичного виховання є: 

– створення цілісної багаторівневої системи підготовки вчителя 
фізичного виховання, заснованої на нових ідеях сучасної освіти, що 
розвивається в контексті вимог Болонської угоди; 

– проектування нової моделі освітнього стандарту та освітньої 
програми молодшого спеціаліста і бакалавра напряму підготовки «Фізичне 
виховання» на основі компетентнісного підходу, який закладає сучасні 
вимоги до вчителя фізичного виховання; 

– розробка компетенцій вчителя фізичного виховання, що містять 
мовний, професійний, комунікативно-інформаційний модулі, які 
відповідають сучасним типам шкіл і запитам учнів на освіту; 

– інтеграція в підготовку молодших спеціалістів і бакалаврів за 
напрямом «Фізичне виховання» сучасних технологій: інформаційних, 
телекомунікативних, мовних, проективних, психолого-педагогічного 
супроводу тощо; 

– моделювання безперервної педагогічної практики як середовища 
самостійної діяльності студента та трансферу сучасного педагогічного 
знання в освітній простір педагогічного коледжу та педагогічного 
університету; 

– виховання толерантної особистості вчителя фізичного виховання, 
надання можливості кожному студенту в процесі професійної підготовки 
набути досвіду толерантної взаємодії та поваги до гідності учнів [3]. 

Одним із головних принципів, на якому ґрунтується сучасна 
державна політика України в галузі фізичної культури і спорту, є 
безперервність і наступність фізичного виховання різних вікових груп 
учнівської молоді на всіх рівнях освіти. Безперервність і наступність 
фізичного виховання учнівської молоді в системі освіти забезпечуються: 
законодавчою нормативно-правовою базою у сфері фізичної культури, 
спорту та освіти; навчальними програмами різних рівнів освіти з фізичної 
культури; систематичним використанням засобів фізичної культури у 
режимі навчального і позанавчального часу; поєднанням різних форм 
занять фізичними вправами, спортом і туризмом протягом навчального 
тижня; системою гігієнічного навчання і виховання, формування навичок 
здорового способу життя; контролем за динамікою фізичної підготов-
леності учнів та студентів; взаємодією державних і громадських 
спортивних організацій. 
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Безперервну освіту з фізичного виховання А. В. Стафєєва, Ю. Ф. Хо-
хрякова розглядають у двох площинах: 

1. Безперервне формування фізично культурної особистості (а не 
просто тілесно здорової людини, тобто повністю фізкультурно-грамотної 
людини). 

2. Безперервна професійна фізкультурна освіта, якою забезпечується 
підготовка фахівця, здатного здійснювати на всіх рівнях – від проекту, 
програми до їх реалізації – педагогічно організовану безперервну освіту 
різних соціально-демографічних груп і створювати умови для 
фізкультурної самоосвіти. Взаємозв’язок і взаємозалежність цих двох 
аспектів одного явища безсумнівна [6]. 

У сучасний період вища фізкультурна освіта здійснюється 
ступенево  – молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Для 
нашого дослідження важливою є професійна підготовка майбутніх 
учителів фізичного виховання ОКР «молодший спеціаліст» і ОКР 
«бакалавр» в умовах навчального комплексу. Досвід реалізації 
багаторівневої системи у вищих навчальних закладах України, нормативні 
документи, вимоги до випускника на кожному освітньому рівні, освітньо-
професійні програми дозволяють здійснювати підготовку фахівців певного 
виду діяльності високим рівнем кваліфікації кожного ступеня. 

На освітньо-кваліфікаційному рівні «молодший спеціаліст» акцент 
робиться на фундаментальній загальнонауковій освіті класичного типу; 
обов’язковій науково-дослідній роботі, обов’язковій практичній 
діяльності. Здобувши ОКР «молодший спеціаліст», студент може 
продовжувати навчання чи отримати диплом про неповну вищу 
фізкультурну освіту. 

Навчальна діяльність ОКР «бакалавр» спрямовується на поглиблення 
загальноосвітньої освіти, формування фундаментальних та професійно-
орієнтованих знань і вмінь для вирішення типових професійних завдань. 

У процесі багаторівневої підготовки майбутніх учителів фізичного 
виховання істотну роль відіграє міждисциплінарний підхід до освіти, що 
сприяє формуванню системних та узагальнених фундаментальних знань, 
необхідних для подальшого професійного розвитку та самовдосконалення. 
Характерною особливістю рівня «педагогічний коледж» є те, що на цьому 
етапі є потенційні можливості та ресурси для успішного формування у 
студентів професійно значущих особистісних якостей. 

Найбільш ефективною умовою розвитку творчих здібностей є 
науково-дослідна робота, яка потребує науково-обґрунтованої стратегії, 
методики організації пошуково-дослідницької роботи студентів в освітніх 
комплексах. У цьому бачимо перспективи і ресурси формування високої 
професійної готовності випускників в єдиному педагогічному просторі 
«школа – коледж – ВНЗ». 

Проблема багатоступеневої професійної підготовки майбутніх 
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фахівців фізичного виховання в Україні є малодослідженою. У сучасний 
період вища фізкультурна освіта здійснюється ступенево – молодший 
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. На освітньо-кваліфікаційному 
рівні «молодший спеціаліст» акцент робиться на фундаментальній 
загальнонауковій освіті класичного типу; обов’язковій науково-дослідній 
роботі, обов’язковій практичній діяльності. Навчальна діяльність ОКР 
«бакалавр» спрямовується на поглиблення загальноосвітньої освіти, 
формування фундаментальних та професійно-орієнтованих знань і вмінь 
для вирішення типових професійних завдань. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Галузева концепція розвитку неперервної педагогічної освіти 
[Електронний ресурс]. – 2013. – Режим доступу : http://mon.gov.ua 

2. Горовая В. В. Теоретические основы подготовки специалиста в 
условиях многоуровнего высшего педагогического образования : 
автореф. дис. на соиск. ученой степени д-ра пед. наук / 
В. В. Горовая. – СПб : СпбГУ, 1995. – 44 с. 

3. Киргуева Ф. Х. Многоуровневое образование в системе подготовки 
учителя / Ф. Х. Киргуева // Человек и образование. – № 4(17). – 2008. – 
С. 49–53. 

4. Колодезникова М. Г. Современные подходы к созданию много-
уровневой системы подготовки кадров по физической культуре и 
спорту в условиях региона / М. Г. Колодезникова, С. И. Колодез-
никова, К. С. Колодезников // Вектор науки ТГУ. – 2011. – № 4(7). – 
С. 146–147. 

5. Луговий В. І. Педагогічна освіта в Україні: структура, функціону-
вання, тенденції розвитку / В. І. Луговий ; за заг. ред. акад. 
О. Г. Мороза. – К. : МАУП, 1994. – 196 с. 

6. Стафеева А. В. Проблемы и перспективы развития системы 
непрерывного физкультурного образования в Забайкальском крае 
[Електронный ресурс] / А. В. Стафеева, Ю. Ф. Хохрякова. – Режим 
доступа : http://www.ini21.ru/arhiv/3-10/1066.php 

 

http://mon.gov.ua
http://www.ini21.ru/arhiv/3-10/1066.php


 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 
66 

УДК 378:37.036 
 

Тамара Пагута 
 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ  

ДО ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
У статті розглядається проблема професійної підготовки вчителя 

в контексті впровадження в навчально-виховний процес вищого 
навчального закладу взаємодії науки й мистецтва. На підставі аналізу 
психолого-педагогічної літератури обґрунтовано педагогічні умови, які 
забезпечують ефективну підготовку майбутніх учителів початкових 
класів до естетичного виховання молодших школярів. Визначаються 
шляхи реалізації поставлених завдань щодо естетичного виховання 
майбутніх педагогів початкової ланки системи освіти. 

Ключові слова: педагогічні умови, майбутні вчителі початкових 
класів, естетичне виховання, молодші школярі 

 
У контексті пошуку шляхів розбудови навчально-виховного процесу 

сучасна освіта активно переходить на позиції людиноцентризму 
(В. Кремень), згідно з якими духовно-ціннісний зміст освітнього процесу 
набуває першорядної значимості. Для вчителя школи І ступеня 
актуалізується перехід до дитиноцентризму (О. Савченко), який визначає 
своїм головним суб’єктом впливу дитину як унікальну, цілісну, самоцінну 
особистість із широкими можливостями для самоактуалізації. З огляду на 
це, зростає роль своєчасного формування в дітей естетичного досвіду як 
основи осмислення ними і зовнішнього буття, і власного внутрішнього 
світу. Професійно компетентна реалізація вчителем виховного потенціалу 
початкової освіти забезпечує бажану смислокорекцію основ світогляду 
молодших школярів. У результаті правильного педагогічного інструмен-
тування естетичні цінності успішно інтеріоризуються в особистісні 
цінності дитини та перетворюються на регулятори її поведінки. Від 
професійної компетентності педагога залежить, чи сформується в 
молодшого школяра цілісний естетичний досвід, або ж відбудеться 
фрагментарне пізнання навколишнього світу. 

Важливість естетико-педагогічної підготовки майбутнього вчителя 
початкових класів неодноразово розглядалась науковцями. У контексті 
нашого дослідження особливого значення набувають філософсько-
методологічні засади підготовки вчителя до освітньо-виховної діяльності 
(В. Андрущенко, С. Гончаренко, О. Гукаленко, І. Зязюн, В. Краєвський, 
В. Лутай, Н. Ничкало, І. Підласий, С. Сисоєва, О. Сухомлинська та ін.); 
основні положення психології про особливості праці вчителя (Г. Балл, 
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І. Бех, В. Лазарєв, О. Леонтьєв, В. Рибалка, В. Семиченко та ін.); 
особливості професійної підготовки вчителя у вищому навчальному 
закладі (О. Абдулліна, Р. Гуревич, Н. Мойсеюк, О. Пєхота, М. Сметан-
ський, Г. Філонов, О. Шестопалюк, В. Шахов, Н. Щуркова та ін.); 
теоретичні й методичні основи підготовки педагогів школи І ступеня 
(Н. Бібік, В. Бондар, П. Гусак, О. Кучерявий, С. Литвиненко, Д. Пащенко, 
Л. Хомич, Л. Хоружа, І. Шапошнікова та ін.); формування готовності 
студентів до естетичної діяльності (Б. Брилін, Г. Локарєва, С. Мельничук, 
Н. Миропольська, В. Орлов, О. Отич, О. Рудницька, Г. Тарасенко, 
Г. Шевченко, А. Щербо, О. Щолокова та ін.). 

Підготовка вчителя початкових класів до естетичного виховання 
школярів висвітлена в працях О. Білої, Н. Євстігнєєвої, Л. Зімакової, 
О. Макарової, Н. Савченко, З. Сироти, Н. Сулаєвої, В. Федорчук та ін. 
Вивчається також зарубіжний досвід естетико-педагогічної підготовки 
вчителя (Н. Абашкіна, А. Джуринський, О. Глузман, Н. Кічук, Н. Лаври-
ченко, М. Лещенко, Л. Пуховська, Т. Кошманова, М. Красовицький та ін.). 
Проте дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів початкових 
класів до естетичного виховання молодших школярів не було об’єктом 
спеціального наукового пошуку. Актуальність та доцільність вибору теми 
роботи зумовлена необхідністю вдосконалення професійної підготовки 
майбутніх учителів початкових класів згідно з вимогами суспільства до 
професіоналізму педагогів у галузі естетичного виховання; потребою в 
збереженні духовно-ціннісного змісту освітнього процесу в часи стрімких 
соціальних змін; суперечністю між психолого-фізіологічними особливос-
тями молодшого шкільного віку як сенситивним періодом естетичного 
виховання дитини та недостатнім рівнем підготовки студентів до означеної 
діяльності у вищих навчальних закладах України. 

Мета нашої статті полягає у визначенні педагогічних умов, які 
сприяють ефективній підготовці майбутніх учителів початкових класів до 
естетичного виховання молодших школярів, та окресленні шляхів 
реалізації поставлених завдань. 

Підготовка вчителів початкових класів до естетичного виховання 
молодших школярів – складний і багатоаспектний процес. Ефективне 
розв’язання зазначеної проблеми, якість отриманих результатів 
залежатиме від створення відповідних педагогічних умов. Педагогічними 
умовами продуктивності процесу підготовки студентів до естетичного 
виховання дитини можуть бути обставини, що сприяють розвитку творчої 
активності, реалізації творчого підходу до розв’язання проблем 
естетичного виховання молодших школярів, активізації естетичного 
потенціалу особистості майбутніх педагогів, забезпеченню позиції 
активних суб’єктів діяльності, гармонійному пізнанню навколишньої 
дійсності. Серед умов були визначені такі: 

1. Забезпечення взаємодії наукового та художнього підходів до 
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професійно-орієнтованої підготовки педагогів. 
Сучасне тлумачення інноватики підготовки майбутніх фахівців у 

ВНЗ орієнтує вищу школу на сміливе поєднання різних форм суспільної 
свідомості в процесі навчально-виховної роботи зі студентами. 
Необхідність гуманітаризації вищої освіти задекларована в провідних 
освітянських документах (Закони України «Про Освіту» [3], «Про вищу 
освіту» [2], Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI 
століття) [1], Національна доктрина розвитку освіти [7] та ін.). З огляду на 
це, надзвичайної актуальності набуває проблема професійної підготовки 
вчителя в контексті впровадження в навчально-виховний процес вищого 
навчального закладу взаємодії науки й мистецтва. 

Проте сучасна практика свідчить, що сьогодні ще зберігається 
відчутний дисбаланс між означеними системами пізнання навколишнього. 
Стереотипізація науково-інформативного підходу, стимул-реакційного 
спрямування освітнього процесу негативно впливає на професійну 
підготовку студентів, майбутніх учителів початкових класів до естетич-
ного виховання молодших школярів. 

Сучасна освіта як багатомірний показник духовного стану 
суспільства повинна забезпечувати взаємодію різних способів пізнання і 
тим самим каталізувати особистісні зв’язки студентів із навколишнім 
світом. Мистецтво та наука взаємодіють з одним і тим самим буттям,  
проте відображають його по-різному – за допомогою чуттєвих або 
раціональних сфер. 

Наука пізнає реальний об’єкт, мистецтво ж формує ставлення до 
нього. Вагоме місце в системі підготовки студентів до естетичного 
виховання молодших школярів займає теоретична підготовка майбутніх 
педагогів, що повинна бути націлена на особистісне «присвоєння» 
освітньої інформації. Взаємодія наукового та художнього підходів до 
освоєння майбутніми фахівцями навчального матеріалу створить реальні 
можливості формування в майбутніх учителів початкових класів нових 
знань, що характеризуються вищим рівнем осмислення художніх фактів, 
динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням дієвості та 
систематичності. В. Роменець закликав не шукати «різницю між цими 
видами творчості в тому, що наука не дає нам художньої насолоди, а 
мистецтво якраз покликане давати її. Наука відкриває нам нові можливості 
для змістовної художньої насолоди» [4, с. 143]. 

2. Опанування майбутніми вчителями початкових класів алгоритмів 
естетико-виховної роботи з молодшими школярами. 

У контексті підготовки майбутніх фахівців до естетичного виховання 
дитини вважаємо за необхідне ознайомити студентів із певною системою 
вказівок та орієнтирів, які сприятимуть ефективному формуванню досвіду 
молодших школярів. Умова опанування студентами алгоритмів естетико-
виховної роботи з молодшими школярами ґрунтується на теорії 
поетапного формування розумових дій П. Гальперіна. 
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У своєму дослідженні П. Гальперін виокремив орієнтовну функціо-
нальну складову, що визначає закономірності переходу від зовнішньо 
матеріалізованих до внутрішніх психічних дій і характеризується формою, 
мірою узагальнення, рівнем засвоєння, а також необхідними для 
продуктивного виконання дії умовами. Учені зазначають, що орієнтовна 
основа дії може бути повідомлена учням чи студентам у різній формі: у 
вигляді зразка дії, словесного пояснення з одночасним показом виконання 
дії, у вигляді поетапного алгоритму тощо. В освітньо-професійній програмі 
(ОПП) підготовки бакалавра за спеціальністю 6.010102 – «Початкова 
освіта» (галузевий стандарт вищої освіти) передбачені стереотипні, 
діагностичні та евристичні завдання діяльності педагога, що виконуються 
також за алгоритмом із різним рівнем складності. 

Таким чином, при побудові педагогічного процесу, по-перше, 
доцільно ознайомити студентів з алгоритмами естетико-виховної роботи з 
естетичного виховання молодших школярів; по-друге, запропоновані 
алгоритми повинні не обмежувати, а створювати простір для педагогічної 
творчості. У філософських словниках підкреслюється, що побудова 
алгоритмів для багатьох процесів розумової діяльності людини сприяє їх 
автоматизації й «вивільняє» особистість для творчості. Важливо 
акцентувати увагу майбутніх педагогів на етапах (підготовчий, основний, 
підсумковий) діяльності, на прикладах презентувати їх зміст та спонукати 
студентів до створення власних алгоритмів. Так, у підготовчому етапі 
доцільно передбачити засоби (конкретні твори мистецтва, об’єкти, явища 
навколишнього та ін.) забезпечення діяльності, в основному – ознайомити 
майбутніх педагогів з особливостями взаємодії учасників навчально-
виховного процесу, у підсумковому – передбачити систему дій з метою 
закріплення сформульованих учнями висновків. Перш ніж презентувати 
майбутнім фахівцям певний алгоритм естетико-виховної роботи, доцільно 
залучити самих студентів у діяльність, передбачену етапами алгоритму. 

Також можна практикувати, окрім створення майбутніми фахівцями 
індивідуальних алгоритмів, моделювання групових та колективних систем 
вказівок та орієнтирів із використанням інтерактивних технологій 
навчання («Мікрофон», «Коло ідей», «Незакінчене речення», «Аналіз 
ситуацій», «Мозковий штурм» та ін.) як «інструмент освоєння нового 
досвіду» [6]. При цьому викладач виступає в ролі консультанта-
фасилітатора, що займає позицію помічника, спрямовує процес обміну 
інформацією, супроводжує власний пошук студентами можливих варіантів 
розв’язання проблеми, сприяє знаходженню рішень, формулюванню 
висновків тощо. Доцільно залучати майбутніх педагогів в ігрову діяльність 
та ознайомити їх з алгоритмами естетичних ігор для молодших школярів. 
Роль гри в освоєнні дитиною досвіду шляхом пізнання навколишнього 
світу підкреслювалась у дослідженнях багатьох науковців (Д. Ельконін, 
О. Запорожець, О. Леонтьєв, В. Роменець та ін.), адже в грі відбувається 
оперування наявним досвідом, його збагачення та уточнення. Особливо 
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слід звернути увагу на алгоритми довготривалих естетичних ігор, що 
охоплюють весь навчальний рік і сприяють логічному взаємозв’язку, 
наступності різних форм навчально-виховної роботи в початковій школі. 

3. Активізація художнього мислення майбутніх фахівців з метою 
збагачення власного естетичного досвіду. 

На нашу думку, процес активізації художнього мислення майбутніх 
педагогів повинен ґрунтуватися на виокремлених Дж. Гілфордом шести 
параметрах креативності, які складають потужний базис такого мислення: 
здатність знаходити і ставити проблеми, генерувати велику кількість ідей, 
відповідати на подразники нетипово, вдосконалювати об’єкт, розв’язувати 
проблеми, аналізуючи і синтезуючи [4]. Учені наголошують, що завдяки 
сприйманню художніх творів розвиваються всі компоненти художнього 
мислення особистості. Так, впливаючи на світ почуттів, а через нього на 
інтелект, зазначає Л. Нечаєва, «мистецтво глибоко впливає на соціальну 
практику. Тим самим поняття «художнє мислення» входить до системи 
координат професійно значущих якостей особистості, охоплюючи 
характеристики технологічної майстерності й глибини внутрішнього світу 
майбутнього вчителя» [8]. 

У структурі художнього мислення гармонійно поєднуються 
емоційно-чуттєва та інтелектуально-раціональна складові, тому важливо 
спонукати майбутніх фахівців до глибокого аналізу внутрішнього змісту 
мистецьких творів, висновків, логічних узагальнень. У контексті даної 
вимоги доцільно організувати групову діяльність майбутніх педагогів з 
метою пошуку сюжету художньо-творчого продукту та виражальних 
засобів його втілення. Варто також практикувати роботу всієї студентської 
аудиторії над спільним завданням. У процесі організації художньо-творчої 
діяльності та розробки мистецьких завдань слід ураховувати специфіку 
майбутньої професійної діяльності вчителя початкових класів та 
безпосередньо особливості структури і функціонування естетичного 
досвіду молодшого школяра. 

Важливо акцентувати увагу студентів на потенційних можливостях 
процесу інтегративного застосування мистецтва, що передбачає взаємодію 
відчуттів, при якому під впливом одних аналізаторів відбувається 
«резонансне подразнення» інших. Використання інтеграції мистецтв є 
потужним засобом активізації художнього мислення особистості вчителя. 
Дослідниками вивчено такий феномен, як синестезія. Зокрема, 
Т. Рейзенкінд наголошує, що в контексті інтегрованого підходу 
визначаються аспекти інтеграційних механізмів на основі психологічних 
особливостей особистості, до яких дослідниця відносить і таке 
новоутворення, як синестезія [4]. О. Рудницька визначає синестезію як 
міжсенсорні асоціації, які виникають у суб’єкта внаслідок взаємовпливу 
візуальних, слухових та інших образів мистецтва і зумовлюються 
інтегративною природою конкретно-чуттєвого осягнення художнього 
смислу [5]. Також доцільно спонукати майбутніх фахівців на виявлення 
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педагогічних помилок та причин неправильного інтегративного 
використання різних видів мистецтв. На нашу думку, художнє мислення – 
синтезований процес пізнання навколишнього, основою і результатом 
якого є художній образ, який асоціативно, метафорично, емоційно-образно 
узагальнює дійсність. З метою забезпечення педагогами продуктивного 
контакту молодших школярів із красою та своєрідністю навколишнього, 
ефективного використання художніх образів мистецтва, доцільно в 
підготовці вчителя початкових класів сприяти активізації його художнього 
мислення засобами художньо-творчої діяльності. Художнє мислення 
вчителя сприятиме його виразності, винахідливості, ініціативності, 
варіативності в доборі методів, форм навчально-виховної роботи з 
молодшими школярами. 

4. Залучення студентів до естетичного виховання дитини в процесі 
проходження різних видів педагогічної практики. 

Педагогічна практика є необхідною частиною єдиного навчально-
виховного процесу підготовки вчителів початкових класів до естетичного 
виховання дитини, що розв’язує завдання формування та удосконалення 
навичок естетико-виховної роботи з молодшими школярами. 

Однією з важливих умов підвищення ефективності педагогічної 
практики в системі підготовки майбутніх фахівців до естетичного 
виховання молодших школярів вважаємо посилення її естетичної 
спрямованості. Вчені зазначають, що «педагогічна практика, включаючи 
студентів у реальний педагогічний процес, складовою якого є естетичне 
виховання учнів, актуалізує систему теоретичних знань з естетики, 
мистецтвознавства, з психології, педагогіки і методики естетичного 
виховання, озброює системою спеціальний умінь і навичок» [4]. 

Таким чином, підготовка студентів до ефективного забезпечення 
процесу естетичного виховання молодших школярів, безумовно, потребує 
посилення естетико-виховної спрямованості педагогічної практики, 
забезпечення її комплексного характеру, органічного взаємозв’язку з 
вивченням психолого-педагогічних курсів, спецсемінарів та спецкурсів. 

Аналіз наукових досліджень у контексті формування естетичної 
культури особистості засвідчує підвищення активності в дослідженні 
проблеми естетичного виховання майбутнього вчителя та естетичного 
виховання дитини. Аналіз навчальних програм виявив, що вчитель 
початкових класів повинен бути готовим до формування цілісного 
естетичного досвіду особистості дитини. Наразі відбувається активний 
пошук нових концепцій та моделей освіти, методів, технологій навчання і 
виховання майбутніх педагогів, серед яких завдання підготовки студентів 
до естетичного виховання дітей займає вагоме місце. Науковою 
громадськістю розробляються різноманітні інноваційні технології та 
методики, що характеризуються переходом від репродуктивних форм і 
методів організації навчально-виховного процесу у вищій школі до 
художньо-розвивальних, проблемних, дослідницьких. 
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У дослідженні з’ясовано, що у структурі кваліфікаційної 
характеристики фахівця повинен міститися поряд зі спеціальними 
знаннями, практичними вміннями, навичками ще й потужний естетичний 
компонент. У зв’язку з цим у нашій роботі здійснено дефінітивний аналіз 
поняття «естетичне виховання», обґрунтовано його сутність, виокремлено 
структуру, а також обґрунтовано місце естетичного виховання у 
формуванні особистості молодшого школяра. 

На підставі аналізу психолого-педагогічної літератури обґрунтовано 
такі педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до формування естетичного досвіду дитини: 
забезпечення взаємодії наукового та художнього підходів до професійно-
орієнтованої підготовки педагогів; опанування майбутніми вчителями 
початкових класів алгоритмів естетико-виховної роботи з молодшими 
школярами; активізація художнього мислення майбутніх фахівців із метою 
збагачення власного естетичного досвіду; залучення студентів до 
формування естетичного досвіду молодших школярів у процесі 
проходження різних видів педагогічної практики. 

Наше дослідження не вичерпує усіх аспектів даної проблеми і 
передбачає подальшу наукову діяльність в напрямі розробки моделі, 
обґрунтуванні та експериментальній перевірці технології підготовки 
педагогів до естетичного виховання молодших школярів. 
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ФРЕЙМОВИЙ ПІДХІД  
ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 
Стаття присвячена проблемі визначення та класифікації фреймів у 

сучасній лінгвістиці, а також використанню фреймових теорій у різних 
галузях лінгвістики. Окреслюється специфіка та ефективність 
використання фреймів як однієї з когнітивних структур. Представлена 
теорія фреймів, яка застосовується під час вивчення мовленнєвих актів. 
Підкреслено, що важливим чинником дослідження фрейму передбачається 
обміркування мовної проблеми за допомогою плану та її розв’язання. 
Розвиваючи ідеї основоположників теорії фреймів і підсумовуючи досвід 
вітчизняних та зарубіжних мовознавців при здійсненні фреймового аналізу 
одиниць мови і мовлення, розглянуто фрейм, як унікальну структуру 
презентації когнітивних знань людини, що об’єднує когнітивну та мовну 
сферу в процесі мовленнєвої діяльності. 

Ключові слова: інтерактивні технології, методи і прийоми 
навчання, фреймові структури, дидактичні завдання, скрипт. 

 
У зв’язку зі значним прогресом розвитку інформаційних та 

комунікаційних технологій відбуваються зміни в самому процесі вивчення 
української мови. Використання інформаційних та комунікаційних 
технологій здійснює значний вплив на всі компоненти сучасної освітньої 
системи, і, зокрема, на предмет «Українська мова»: його цілі, задачі, 
сутність, методи та прийоми. Для реалізації цих впливів необхідно 
постійно вдосконалювати сучасні технології, методи і форми навчання 
рідної мови. Інтенсивне збільшення потоку науково-технічної інформації, 
зростання кількості навчальних предметів в освітніх закладах, а також 
обсягу знань з усіх предметів – все це вимагає аналітико-синтетичної 
обробки навчально-наукового матеріалу з метою його згортання і 
компактного представлення інформації, яка в ньому міститься. 

Для того, щоб виділити специфіку фреймового підходу в навчанні 
української мови, слід орієнтуватися на вимоги до рівня засвоєння змісту 
даної дисципліни, які викладені в програмі загальної освіти, а також шляхи 
підвищення якості викладання української мови. Мінімально необхідний 
рівень функціональної грамотності тих, хто вивчає українську мову, 
визначається, виходячи з пріоритетного комунікативного підходу і 
передбачає оволодіння всіма чотирма видами мовленнєвої діяльності: 
читання, говоріння, письмо, аудіювання. 

Фреймова теорія презентації знань привертала та привертає увагу 
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багатьох російських та вітчизняних вчених, таких як Т. Бехта, 
В. Дем’янков, С. Жаботинська, У. Карпенко, О. Кубрякова, Н. Кульчицька, 
К. Кусько, О. Селіванова тощо. Значний внесок у теорію фреймів зробили 
західні вчені Дж. Лакофф, М. Мінський, Ч. Філлмор. Вчені сфокусували 
свою увагу на вивченні концептуальної основи людської свідомості та 
виникнення знань. 

Інформація, яку людина отримує ззовні, перетворюється у вигляді 
ментальних репрезентацій різного типу. Ця інформація утримується в 
пам’яті, з метою вилучення та використання в разі необхідності. Для 
представлення знань когнітивна наука оперує такими когнітивними 
структурами, як концепт, сценарій (скрипт), фрейм, схема, гештальт та ін. 

Метою дослідження є визначення фреймової структури концепту на 
основі концептуальних понятійних ознак. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
дослідити та описати фреймову структуру на основі виділених раніше 
первинних понятійних ознак, визначити дидактичні завдання навчальної 
системи, виходячи з діяльного підходу до навчання української мови в 
медичних закладах, охарактеризувати поняття срипт. 

Для того, щоб виділити специфіку фреймового підходу в навчанні 
української мови, слід орієнтуватися на вимоги до рівня засвоєння змісту 
даної дисципліни, які викладені в програмі загальної освіти, а також шляхи 
підвищення якості викладання української мови. Мінімально необхідний 
рівень функціональної грамотності тих, хто вивчає українську мову, 
визначається, виходячи з пріоритетного комунікативного підходу й 
передбачає оволодіння всіма чотирма видами мовленнєвої діяльності 
(читання, говоріння, письмо, аудіювання). Таким чином, основним 
завданням удосконалення процесу навчання української мови на 
сучасному етапі є пошук шляхів розвитку мовної компетентності в учнів, 
значимої для соціальної мобільності та функціональної грамотності. 
Відповідно до Державного Стандарту базової та повної загальної середньої 
освіти, з урахуванням загальноєвропейських рекомендацій до мовної 
освіти, завданнями освітньої галузі в старшій школі є подальший розвиток 
базових лексичних, граматичних, культуромовних, стилістичних, 
орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі узагальнення й 
поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище, вироблення 
комунікативних умінь і навичок ефективного спілкування в різних 
життєвих ситуаціях. Очевидно, дані вимоги зумовлюють пошук нових 
методів і засобів інтенсифікації навчання, заснованих на розкритті 
резервних особистісних можливостей учнів і застосуванні нових підходів 
до навчання, спрямованих на розвиток комунікативної, прогностичної 
(вміння прогнозувати результати комунікативних дій, встановлення 
причинно-наслідкових зв’язків), здатність до планування конструктивного 
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діалогу, вибір оптимального мовного засобу для вираження комуніка-
тивного наміру, інформаційної (пошук оптимального вирішення, аналіз 
результатів комунікації, синтез наукових теорій та теорії з практикою), 
креативної (проблемне бачення дійсності, рішення пошукових завдань, 
вибір оптимальних шляхів рішення) компетентностей. Використання 
подібних методів знімає протиріччя між обмеженим часом, виділеним на 
засвоєння матеріалу, і триваючим збільшенням обсягу навчального 
матеріалу [2, с. 100]. 

Дидактичні завдання навчальної системи повинні виходити з 
діяльного підходу до навчання, згідно з якими кінцевою метою навчання є 
не придбання знань, а формування способу дії, що реалізується через 
уміння. Його принципи й засоби досягнення дидактичних цілей у 
навчальних системах викладені в роботах Г. А. Атанова і В. В. Локтюшина 
[1, с. 53]. Робота з окремою системою підпорядкована досягненню 
найближчих навчальних цілей, обумовлених її предметним змістом, 
причому головним тут є формування умінь. Робота з усім комплексом має 
додатковий методологічний сенс і спрямована на досягнення віддалених 
цілей – формування образу дії за рішенням фізичних завдань. При цьому 
підхід до вирішення завдань в явному вигляді не обумовлюється і не 
обговорюється, а сприймається і закріплюється учнем як діяльність. Тут 
головну роль відіграють психологічні механізми мимовільного запам’я-
товування. Проектування навчальної діяльності означає в кінцевому 
рахунку проектування засобів організації цієї діяльності. При цьому треба 
пам’ятати, що діяльність має функціональні частини: змістовну, 
орієнтовану, мотиваційну, виконавчу, контрольно-коректувальну, а також 
організаційні етапи: ввідно-мотиваційний, операційно-виконавчий, 
контрольно-оцінний. В якості методів організації діяльності викорис-
товуються імітація процесу або роботи установки, «конструювання» 
установки з окремих її частин, обговорення їх призначення та 
особливостей роботи установок, тестові завдання закритого і відкритого 
типу, на відповідність, на правильно відповідність. Одним з центральних 
елементів будь-якої інтелектуальної системи є автономна база знань, яка 
містить предметні знання. Це принциповий момент, тому що виділення 
предметних знань в окрему структуру дозволяє, не зачіпаючи всю систему, 
змінювати, додавати і розширювати їх, тобто «навчати» систему. Система 
за певними правилами обробляє ці знання. Однак успішне функціонування 
системи можливе лише в тому випадку, якщо знання відповідними чином 
формально описані або представлені [6, с. 57]. 

Широко розповсюдженим способом представлення знань у системах 
штучного інтелекту є фреймовий. Фреймова організація системи, яка 
представляє собою, по суті справи, фреймову мережу, легко і простими 
засобами забезпечує швидкий доступ до потрібної області бази знань, а 
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також необхідний внутрішній зв'язок між її різними частинами. 
Кількість типів фреймів у навчальній системі визначається, в першу 

чергу, дидактичними завданнями системи і засобами їх розв’язання. 
Попередні результати в цьому напрямі викладені в роботі Г. А. Антонова і 
Г. В. Кандрашина. Фреймовий підхід у навчанні представляє собою спробу 
перенесення в методику навчання мовам концепції, відомої під назвою 
фреймової гіпотези. Родоначальником фреймової гіпотези прийнято 
вважати М. Мінського. Вихідною проблемою, з якою зіткнувся автор, 
постало завдання пояснити й змоделювати на ЕОМ здатність людини, що 
входить в кімнату, охопити все єдиним поглядом [1, с. 57]. 

Згідно з М. Мінським, перед тим, як увійти, наприклад, у кімнату, ми 
зазвичай маємо уявлення про те, що побачимо. Якщо кімната нам знайома, 
наше попереднє знання включає різного роду деталі (наприклад, 
розташування меблів, кількість вікон у кімнаті і т.п.). Входячи до кімнати, 
ми повинні тільки перевірити, чи сталися в ній зміни в порівнянні з нашим 
вихідним поданням. Цей фрагмент М. Мінський назвав фреймом. Але 
навіть якщо ми входимо в незнайому кімнату, фрейм скаже нам, що саме 
слід очікувати. «Фрейм – це структура для даних, призначених для 
представлення стереотипної ситуації, наприклад, перебування в якійсь 
звичайній кімнаті». Така структура пов’язана одночасно з декількома 
видами інформації: про те, як користуватися даним фреймом, чого 
очікувати в наступний момент, що робити, якщо ці очікування не 
підтвердяться [5, с. 253]. 

Фрейм можна уявити собі у вигляді мережі з вузлів і відносин. 
«Верхні рівні» фрейму фіксовані і містять речі, завжди істинні в 
передбачуваній ситуації. «Нижні рівні» містять багато «терміналів» або 
«осередків», які треба заповнити конкретними даними. Термінал описує 
предмет, задаючи його специфічні риси. Фрейми можуть мати спільні 
термінали. 

Використовуючи загальні терміни фрейму, ми звільняємося від 
потреби знову описувати вже описані предмети. Фрейми можуть 
об’єднуватися й утворювати системи фреймів. Тому ще одним значущим 
елементом є відсилання до інших фреймів, що описує ті ж ситуації, але з 
іншої точки зору. Звернення до фреймів у процесі функціонування 
концептуальної системи індивіда пов’язане з вирішенням завдань 
ідентифікації об’єктів і ситуацій, прогнозування їх поведінки і змін, 
передбачення розвитку події, їх змісту і внутрішнього зв’язку. Одна з 
областей такого застосування фреймів – сприйняття та інтерпретація 
мовного повідомлення (тексту). Якщо перейти до проблем, що стосуються 
природньої мови, то фрейми стають складнішими. У цьому випадку 
«термінали» служать для зберігання питань, виникнення яких у даній 
ситуації найбільш правдоподібно. «Фрейм – це безліч питань, які слід 
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поставити в гіпотетичній ситуації; він визначає теми, які треба розглянути, 
і методи, якими слід з ними працювати» [8, с. 10]. 

Таким чином, фреймовий підхід є загальною назвою для формалізова-
ного опису діяльності людини в контексті ситуації. У сучасній лінгвістиці 
використовуються наступні варіанти терміна «фрейм»: «схема», 
«сценарій», «скрипт», «когнітивна модель», «модель ситуації» та ін. 

Скрипт – тип структур свідомості, вид фрейму, що виконують 
завдання в обробці природної мови: звичні ситуації описуються скриптом 
як стереотипні зміни подій; це набір очікування про те, як діяти в інших 
стереотипних ситуаціях. Скрипт дозволяє розуміти не тільки реальну або 
описувану ситуації, але й детальний план поведінки, приписуваного в цій 
ситуації. Скрипти можуть бути оповідними (розгортають лінії розповіді), 
локаційними і логічними. До терміну «схема» особливо часто вдаються 
при комп’ютерному моделюванні, що використовує традиції для 
зображення відносин між концептами у вигляді графів. Важливо 
зазначити, що поряд з визнанням ефективності фреймового підходу при 
вивченні принципів організації знань у мовній системі, в лінгвістичних 
роботах виявилися значні розбіжності в розумінні терміну «фрейм». 
Відмінності в розумінні фрейму пов’язані з активізацією різних ідей, 
асоційованих з поняттям ситуації [8, с. 35]. 

З безлічі синонімічних назв обраний термін «фрейм» (у розумінні 
М. Мінського) як родове позначення згаданих понять. Визначення 
М. Мінського спирається на поняття «ситуація», але термін «ситуація» в 
сучасній лінгвістичній і методичній літературі надто багатозначний. 
Різноманітні тлумачення терміна «ситуація» в лінгвістичний літературі 
можна умовно розділити на декілька класів [4, с. 34]. 

– Під ситуацією розуміються події (дія, стан, ставлення, 
властивість), які коли-небудь мали або можуть мати місце в дійсності. У 
цьому випадку можна вважати, що ситуації відображаються окремими 
пропозиціями. 

– Ситуація – це певний узагальнений фрагмент дійсності, типове 
положення справ, в якому типовим чином пов’язані учасники й необхідні 
предмети. Саме в такому значенні й будемо використовувати цей термін у 
роботі. 

Враховуючи все те, що було сказано вище про термін «ситуація», 
можна уточнити визначення М. Мінського: «Фрейм – це ієрархічна 
структура для уявлення знань про деякий стереотипний стан речей у світі». 

Основними властивостями фрейму є: 
1. «Ідея організованого початку». З цієї точки зору фрейм – 

структура, а не безліч. Це не тільки засіб представлення знань, а й засіб їх 
організації та структуризації. З точки зору лінгвістики, «організуючий» 
початок фрейму проявляється двояко. По-перше, в тому, що «входом» у 
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фрейм служить зафіксоване у свідомості позначення – лексема або стійке 
словосполучення. Лексичні фонд розглядається як результат і одночасно 
як засіб членування людських знань на фреймові структури. По-друге, 
представляючи собою структуру, фрейм визначається не тільки набором 
терміналів (осередків, слотів, вузлів), але й відносинами між ними. Фрейм 
має «горизонтальну структуру», яка особливо проявляється у фреймах, що 
описують знання з динамічним компонентом. Елементи фрейму не можуть 
бути перераховані в довільному порядку, а повинні описувати 
послідовність подій. 

2. «Ідея ієрархії». Порядок із «горизонтальною» фрейму зіставля-
ється «вертикальна» структура: його осередки можуть заповнюватися 
іншими фреймами, а саме він може заповнювати комірки більш високого в 
ієрархії фрейму. 

3. «Ідея стереотипу і ситуативного зв’язку». Фрейм описує деяку 
стандартну, стереотипну конфігурацію знань. Ідея стереотипу передбачає 
культурну обумовленість фрейму. Він конкретизує, що в даній культурі 
характерно і типово, а що ні. Входження компонентів знань в один 
стереотип передбачає і їх ситуативну близькість. 

4. «Ідея знань за умовчанням». Відповідно до цієї частини знань, 
асоційованих з фреймом, передбачається істинно за замовчуванням. 
Вважається, що згадка якоїсь малої порції знань, наприклад, імені фрейму 
або якихось окремих його осередків, дозволяє в неявному вигляді залучити 
до розгляду великий обсяг знань, що входить в даний фрейм-стереотип. 

Звертаючись до теорії представлення знань за допомогою фреймів, 
яку розвивав М. Мінський, можемо пояснити ряд характерних 
особливостей властивих людському мисленню. Кожний фрейм описує 
один концептуальний об’єкт, а конкретні властивості даного об’єкта і 
факти, що відносяться до нього, описуються у слотах – структурних 
елементах даного фрейму. Важлива властивість скриптів – повторюваність 
слотів, ролей, одиниць, що входять до структури текстотворення. Фрейм і 
скрипт дозволяють швидко та детально викласти матеріал. 

Дане дослідження являє собою спробу застосувати поняття фрейм, 
що широко використовується в лінгвістиці. Метою навчання за допомогою 
фреймового підходу є здатність студента швидко знаходити відповідні для 
даної ситуації фрейми в пам’яті. Фреймовий підход дозволяє встановити 
оптимальне поєднання торетичного навчання та практичних навичок. 

Проведене дослідження дало змогу виявити лише загальні методичні 
передумови ефективного застосування фреймів під час вивчення 
української мови в медичних закладах, окреслити комплекс завдань, які 
сприятимуть швидшому вивченню даної дисципліни. Проте необхідний 
подальший аналіз лексико-семантичного заповнення слотів та терміналів 
фрейму. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
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Наталія Кононец 

 
БІНАРНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ФОРМА  

РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
 
У статті акцентовану увагу на питанні впровадження ресурсно-

орієнтованого навчання дисциплін комп’ютерного циклу в аграрному 
коледжі. Аргументовано, що однією із форм ресурсно-орієнтованого 
навчання є бінарні заняття. Бінарне заняття розглядається як форма 
ресурсно-орієнтованого навчання щодо реалізації міжпредметних зв’язків, 
при якій заняття ведуть два викладачі. Визначено схему проведення 
бінарного заняття за темою «Складання та оформлення службових 
документів, документів щодо особового складу» із дисциплін «Справо-
чинство» й «Інформатика та комп’ютерна техніка». 

Ключові слова: ресурсно-орієнтоване навчання, аграрний коледж, 
інтегроване навчання, бінарне заняття. 

 
Для сучасного етапу реформування аграрної освіти в Україні 

характерним є вдосконалення змісту освіти, зростання обсягу необхідної 
інформації і зменшення часу, відведеного для її засвоєння. Сьогодні 
розвиток аграрної освіти як системи повинен реалізовуватися через 
системні знання, що є необхідними для формування цілісного, системного, 
креативного мислення. Ці знання можуть бути отримані на основі 
інтеграції гуманітарних, фундаментальних, спеціальних дисциплін та 
дисциплін комп’ютерного циклу. Одним із перспективних напрямів 
удосконалення змісту освіти взагалі й системи аграрної освіти у ВНЗ І–ІІ 
рівнів акредитації є ресурсно-орієнтоване навчання (РОН), яке є 
класичним прикладом інтегрованого підходу до навчального процесу [6]. 
Ідея інтегрованого навчання завжди актуальна, адже сприяє формуванню 
цілісної системи знань і вмінь студентів, розвитку їх креативних 
здібностей та потенційних можливостей. Досвід показує, що РОН, яке 
реалізовує інтегроване навчання, при якому матеріал доповнюється та 
повторюється іншими напрямами, дає набагато кращий результат у 
порівнянні з традиційними формами та методами. Однією з форм РОН є 
бінарні заняття. 

Методологічне обґрунтування проблем інтеграції в навчанні, 
інтегративних процесів у професійній освіті, інтеграції теоретичних і 
виробничих аспектів навчання досліджували вітчизняні науковці 
Н. В. Божко, Л. В. Вичорова, Т. О. Горзій, С. У. Гончаренко, О. Я. Данилюк, 
О. І. Джулик, Л. І. Зеленська, І. М. Козловська, М. І. Лазарєв, О. В. Сергєєв, 
О. Т. Проказа, О. Я. Савченко, Т. М. Усатенко, Е. Б. Яворський та ін. 
Методику проведення бінарних занять досліджують С. Базиль, О. Бобир, 
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О. Клевцова, М. Ковальчук, О. Красик, Г. Липак, О. Оробчук, В. Рекуненко. 
Велика кількість наукових праць з даної проблематики пов’язана з 

тим, що існуюча структура та зміст навчальних програм дисциплін 
аграрних ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації не повністю відображають якісні 
зміни в характері знань та майбутній праці спеціалістів і в деяких випадках 
не відповідають професійній мобільності фахівців аграрного сектору в 
сучасних умовах, що призводить до неповних та недостатньо усвідомлених 
знань. Аналіз цих протиріч визначає головний напрям досліджень, а саме – 
проблему системного підходу до інтеграції в аграрній освіті, вирішення 
якої можливе за умови переходу до РОН. 

У науковій літературі зустрічаються назви «інтегрований урок 
(заняття)» та «бінарний урок (бінарне заняття)», тож слід розрізняти ці 
поняття. Дослідники визначають, що інтегрований урок (від лат. 
Integratio – поповнення) – тип уроку, в якому навколо однієї теми поєднано 
відомості різних навчальних предметів. Якщо урок містить короткі 
принагідні вкраплення відомостей з інших предметів, то в такому разі 
йдеться лише про міжпредметні зв’язки, застосування яких сприяє 
глибшому сприйманню й осмисленню виучуваного, розвиток ерудиції 
студентів. Бінарний урок (від лат. binarius – подвійний) – різновид 
інтегрованого уроку, що органічно поєднує вивчення двох предметів, 
наприклад, математики й інформатики, агрохімії й біології, економіки й 
інформатики тощо [4]. Бінарне заняття – нестандартна форма навчання 
для реалізації міжпредметних зв'язків, заняття ведуть два викладачі, це 
творчість двох педагогів, що переростає у творчий процес у студентів [1]. 

Однією із суттєвих вимог до сьогоднішніх студентів та 
майбутніх фахівців є вміння кваліфіковано застосовувати комп’ютерну 
техніку для вирішення завдань, що виникають під час навчання та на 
виробництві. У значній мірі це питання охоплюється в курсі дисциплін 
комп’ютерного циклу, зокрема при вивчення предмета «Інформатика та 
комп’ютерна техніка». Але інформація, отримана студентами у 
вищезгаданому курсі, носить концептуальний характер. Це пояснюється 
тим, що викладач інформатики не має змоги описати технологічні 
особливості того чи іншого продукту на рівні спеціалістів у відповідній 
галузі. Тому в сьогоднішніх умовах велику перспективу має методика 
проведення бінарних занять із застосуванням комп’ютерної техніки. При 
РОН бінарні заняття уможливлюють органічне поєднання різноманітних 
ресурсів, які використовуються при вивченні двох чи більше дисциплін 
одночасно. Немає сумнівів, що для ефективного впровадження бінарних 
занять з метою реалізації міжпредметних зв’язків необхідним є поєднання 
застосування традиційних та електронних засобів навчання [3]. 

Слід особливо акцентувати увагу, що якщо інтегрований урок може 
проводити лише один викладач (не виключається варіант – проводять два 
викладачі), використовуючи тісні міжпредметні зв’язки, то бінарний урок – 
це заняття, яке однозначно проводять два викладача, з яких один (і це 
обов’язкова умова) – вчитель інформатики та обчислювальної техніки, 
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другий – вчитель одного з предметів, який вивчається в даному 
навчальному закладі [8]. 

Метою статті є аналіз підготовки й проведення бінарного заняття у 
коледжі та демонстрація різноманітних засобів інтеграції навчання; 
науково-методичне обґрунтування процесу підготовки та проведення 
бінарних занять. 

Бінарне заняття побудоване на тісних міжпредметних зв’язках, яке 
проводиться спільно двома викладачами відповідних дисциплін, кожен із 
яких повинен досягнути своєї дидактичної мети. У сучасному тлумаченні 
бінарне заняття має бути побудовано на активному використанні 
комп’ютерної техніки на заняттях зі спеціальних дисциплін (математика, 
фізика, хімія, економіка, агрономія, культурологія, справочинство і т.д.). 
Як показує досвід, доцільно проводити бінарні заняття, коли однією з 
дисциплін є дисципліна комп’ютерного циклу, а інша – будь-яка. 

Основною метою бінарного заняття є більш глибоке засвоєння знань, 
високий рівень узагальнення та систематизації. Сьогодні за допомогою 
бінарних занять ми створюємо можливість вийти за межі самодостатньої 
функціональної ролі його окремих складових; формуємо у студентів якісно 
нові знання, які характеризуються вищим рівнем осмислення, 
динамічністю застосування в нових ситуаціях, підвищенням їх дієвості й 
системності. Бінарні заняття сприяють узагальненню та закріпленню 
знань, здобутих упродовж навчального року, формують творчу уяву, 
образне мислення, пробуджують інтерес до пошукової діяльності. 
Застосовуючи РОН у навчально-виховному процесі коледжу, реалізуючи 
інтеграцію наукових знань в системі, можна досягти таких результатів: 
знання студентів набувають системності; уміння стають узагальненими, 
сприяючи комплексному застосуванню знань, їхньому синтезу, 
перенесенню ідей та методів з однієї галузі науки до іншої, що, по суті, 
покладено в основу творчого підходу до наукової діяльності людини в 
сучасних умовах; посилюється світоглядна направленість пізнавальних 
інтересів студентів; більш ефективно формуються переконання, 
досягається всебічний розвиток особистості; сприяння оптимізації, 
інтенсифікації навчальної й педагогічної діяльності. 

Класична структура організації таких занять збагачується активними 
формами роботи – діловими іграми, створенням проблемних ситуацій, 
роботою над веб-квестом чи освітнім проектом тощо. Такий методичний 
підхід дозволяє створити раціональну комплексну систему навчання, 
сприяє цілісному, якісному засвоєнню студентами фундаментальних знань, 
виявленню причинно-наслідкових зв’язків між навколишніми подіями та 
стандартними алгоритмічними структурами. 

Виховання ж інформаційної культури починається із застосування 
предметних знань та інформаційних технологій у процесі вивчення інших 
навчальних предметів, а рівень інформаційної освіченості студента 
визначається наявністю стійкого інтересу до обраної області знань, 
бажанням їх поповнення на основі самоосвіти, уміння їх застосовувати в 
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інших освітніх галузях. Інтегративний підхід до викладання сприяє 
виробленню системи знань, розвиває здібності до їх переносу в інші галузі. 
У формуванні наукового світогляду, прикладних умінь провідна роль 
зв’язків інформатики із іншими навчальними предметами є загально-
визнаною [2]. 

Бінарне заняття об’єднує блоки знань із різних навчальних 
предметів, тем навколо однієї проблеми з метою інформаційного та 
емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів студента, що дає 
змогу пізнати певне явище різнобічно досягти цілісності знань. Таке 
заняття спрямоване на розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, 
теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних 
предметах. Мета бінарних занять: формування в студентів цілісного 
світогляду про навколишній світ, активізації їх пізнавальної діяльності; 
підвищення якості засвоєння сприйнятого матеріалу; створення творчої 
атмосфери в колективі студентів; виявлення здібностей студентів та їх 
особливостей; формування навичок самостійної роботи студентів із 
додатковою літературою, таблицями міжпредметних зв’язків, опорними 
схемами, інформаційними ресурсами; формування навичок самостійного 
пошуку інформації; підвищення інтересу студентів до матеріалу, що 
вивчається; ефективна реалізація розвивально-виховної функції навчання. 

Звичайно, проведення бінарних занять потребує серйозної 
підготовки, поєднаної з подоланням таких труднощів: не завжди теми в 
програмах навчальних предметів, які варто об’єднати, сформульовано 
однаково. Тому, виявивши спільне, теми доводиться переформульовувати; 
часто заняття, які можна інтегрувати, відповідно до вимог програми мають 
проходити з великим проміжком часу, що ставить коледж перед 
необхідністю вносити корективи до навчального плану. Цих труднощів 
можна уникнути, якщо (як уже зазначалося вище) одним із предметів 
бінарного заняття буде інформатика, оскільки ця дисципліна вивчається з 
І курсу і найкраще інтегрується з будь-якою дисципліною. 

Бінарні заняття як одна з форм РОН служать засобом підвищення 
мотивації навчання, тому що створюють умови для практичного 
застосування знань; розвивають навички самоосвіти, тому що велику 
частину підготовки до заняття студенти здійснюють самостійно і в 
позааудиторний час; розвивають аналітичні здібності і винахідливість; 
володіють величезним виховним потенціалом; на бінарних заняттях 
відбувається перенесення вміння в нові області, що не вивчалися раніше, 
що допомагає студентові приймати рішення творчих виробничих ситуацій. 
Мета бінарного заняття як форми РОН – створити умови мотивованого 
пошуку інформації, використовуючи велику кількість різних інформа-
ційних ресурсів, самостійного здобування знань у контексті інтеграції 
різних дисциплін, практичного застосування знань, навичок і умінь, дати 
можливість побачити результати своєї праці й одержати від них радість і 
задоволення. 

Методику та план підготовки до бінарного заняття детально 
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розглянуто в дослідженнях Г. Липак, О. Оробчук, В. Рекуненко [7–8], тому 
ми зупинимося на їх практичній реалізації. Ми пропонуємо схему 
проведення бінарного заняття, яке традиційно проводиться в Аграрному 
коледжі управління і права Полтавської ДАА з дисциплін «Інформатика та 
комп’ютерна техніка» і «Справочинство» (рис. 1). На рисунку 1 
продемонстровано, як переплітаються тема, мета, структура заняття, 
інформаційне наповнення та ресурси в рамках вивчення двох дисциплін, 
які тісно пов’язані між собою. Роздатковий матеріал до заняття (зразки 
документів, презентація «Резюме», картки з завданнями для студентів, 
брошури-пам’ятки) можна знайти на освітньому веб-сайті «Електронний 
навчальний ресурс «Інформатика+» http://informatika-resurs.jimdo.com/. 
Зазначимо, що на цьому сайті розміщено всі навчально-методичні ресурси, 
необхідні для вивчення дисциплін комп’ютерного циклу, а для інших 
дисциплін існує електронна бібліотека та медіатека. 

 

 
Рис. 1. Схема проведення бінарного заняття 

http://informatika-resurs.jimdo.com/
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Хід заняття може бути орієнтовано таким: 

№ 
етапу 

Етапи заняття, навчальні питання та їх короткий 
зміст, зміст практичних завдань, вправ, 

контрольних завдань та інше 

Тривалість 
етапу 

Форми і 
методи 
навчання 

1.  Організаційний момент 3 хв.  
2 Актуалізація знань, умінь, навичок 

Дайте відповіді на запитання та обґрунтуйте 
свою думку 

1. Що таке документ? 
2. Що таке класифікація документів? 
3. Які ви знаєте типи класифікації документів? 
4. За якими ознаками класифікують документи? 

5 хв. 
Фронтальне 
опитування 

 
Комп’ютерне 
тестування 

3.  Практична частина заняття   
 1. Презентація «Резюме». 

2. Розповідь викладача справочинства. 
3. Розповідь про створення документів у 
текстовому процесорі Word2003 (викладач 
інформатики). 

4. Постановка завдання до виконання: 
Демонстрація зразків документів різних типів та 
створення на основі цих зразків своїх власних, 
дотримуючись порядку оформлення та написання 
документів. 
Виконати завдання із карток у Word2003. 

1. Створити власне резюме. 
2. Створити службову записку. 
3. Створити факсимільне повідомлення. 

Додаткове завдання: 
Знайти у мережі Інтернет відомості про правила 
складання та оформлення Автобіографії, 
Рекомендаційного листа та Заяв різного плану. 

55 хв. Використання 
електронного 

шоу 
 
 
 
 

Виконання 
практичних 
завдань 

4. 
 
 

5.  
 

6. 

Аналіз виконаних робіт 
Оцінювання робіт студентів за встановленими 
критеріями (2 викладачі). 
Домашнє завдання: Особовий листок з обліку кадрів 
та Характеристика. 
Підведення підсумків заняття 

15 хв. 
 
 
 
 

2 хв. 

 

 
Варто зазначити, що ефективність бінарних занять залежить від: 

правильного виділення міжпредметних об’єктів за допомогою аналізу 
навчальних програм; раціонально організованої спільної роботи обох 
викладачів (вивчення літератури, взаємне консультування, складання 
спільного плану заняття, визначення глибини та об’єму розкриття 
навчального матеріалу, послідовності його вивчення, вибір методів та 
засобів навчання); узгодженості дій викладачів та студентів під час 
заняття. Викладачі повинні займати не більше половини часу заняття, 
решту часу доцільно відвести студентам для самостійної роботи. 

Бінарне заняття розглядається як форма РОН для реалізації 
міжпредметних зв’язків, при якій заняття ведуть два викладачі. Тому 
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бінарне заняття – вдалий вибір. Реалізація дидактичної, розвиваючої та 
виховної мети дозволила викладачам забезпечити візуально-емоційне 
сприйняття матеріалу, а студентам – проявити себе, пережити ситуацію 
успіху, вчитися вибирати потрібне із великої кількості матеріалу. Як 
показує практика, бінарні заняття сприяють активізації пізнавальної 
діяльності студентів, активному, емоційному сприйняттю ними нових 
знань, розвитку в них творчого, самостійного, гнучкого мислення. Для 
підвищення ефективності бінарних занять необхідна теоретико-методична 
й практична підготовка викладачів коледжу: на основі самоосвіти 
(інформаційні ресурси); на засіданнях методичних об’єднань; на курсах 
підвищення кваліфікації; під час підготовки й проведення бінарних занять 
викладачами, які мають відповідний досвід роботи.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у інтеграційних 
процесах різних форм РОН, застосовуваних інноваційних методиках та 
засобах навчання на бінарних заняттях, а також у теоретико-методичній і 
практичній підготовці викладачів дисциплін комп’ютерного циклу до 
упровадження РОН студентів у ВНЗ. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ IНФОРМАЦIЙНОГО КОНСТРУКТУ 
ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ IНФОРМАЦIЇ 
ВИКЛАДАЧЕМ ВИЩОЇ ШКОЛИ: ДОКОМУНIКАТИВНА ФАЗА 

 
У статті теоретично обґрунтовано технологію проектування 

навчальної інформації викладачем вищої школи в ході професійно-
педагогічної діяльності. В основу розробки технології покладено 
адаптивний підхід як засіб зближення навчальної інформації та 
інтелектуальних можливостей суб’єктів комунікації (навчальна 
інформація – викладач; викладач – студент; студент – навчальна 
інформація). Розроблену технологію представлено як загальний алгоритм 
роботи викладача вищої школи з інформацією. Акцентовано увагу на 
можливості удосконалення його професійно-педагогічної підготовки в 
цьому напрямку шляхом актуалізації проблем проектування навчальної 
інформації в ході методичної роботи . 

Ключові слова: проектування, навчальна інформація, проектувальна 
діяльність, викладач вищої школи. 

 
У ХХ столітті одним із ключових понять, що визначають його 

специфіку й характер, стала інформація. За оцінками фахівців, за останнє 
століття людство додало до загальної суми знань інформації більше, ніж за 
всю свою попередню історію. Особливість інформації полягає в тому, що, 
незважаючи на безупинно зростаюче її використання, вона постійно 
нагромаджується в обсягах, що збільшуються. Саме це стимулює розвиток 
та вдосконалення технології експлуатації інформаційних ресурсів у цілому 
та навчальної інформації зокрема. Одним зі шляхів організації навчального 
інформаційного простору є його упорядкування шляхом проектування 
навчальної інформації. 

Інтенсифікація інформаційних потоків як один із головних чинників 
входження глобалізованого світу в еру інформаційного суспільства 
актуалізує проблему організації освітнього інформаційного простору в 
цілому та у системі професійної підготовки зокрема. Слід зазначити, що 
проблема організації й відбору навчальної інформації вивчалася 
Ю. К. Бабанським, В. В. Краєвським, І. Я. Лернером, П. І. Підкасистим та 
ін. Як вказують науковці, одним із шляхів її упорядкування є проектування 
навчальної інформації. Отже, проблема оптимізації роботи з навчальною 
інформацією представлена широким спектром питань, однак у сфері 
вдосконалення професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи 
у напрямі проектування ним навчального інформаційного простору 
потребує всебічного комплексного вивчення. 

Метою даної статті є представлення змістового наповнення 
технології проектування навчальної інформації викладачем вищої школи в 
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ході професійно-педагогічної діяльності, організаційною основою 
впровадження якого виступає мета (див. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Технологія проектування навчальної інформації в процесі  

професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу 
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Розробляючи експериментальну програму щодо проектування 
навчальної інформації викладачем, ми спирались на ієрархію цілей, як 
шлях максимальної адаптації розробленої технології до умов навчального 
процесу вищої школи. Представлена технологія реалізує процес 
цілеутворення на двох рівнях: стратегічному, поетапному. 

На стратегічному рівні відбувається педагогічна інтерпретація 
суспільно-державного замовлення і визначаються пріоритети професійно-
педагогічної діяльності викладача у роботі з навчальною інформацією, що 
зумовлює переорієнтацію навчально-професійних завдань педагога в 
межах інформаційно-освітнього простору на удосконалення інформаційної 
взаємодії. 

Рівень поетапного цілеутворення передбачає подальшу конкре-
тизацію стратегічної мети, реалізація якої представлена у розробленій 
технології на основі інтерпретації навчального процесу в контексті його 
проектної спрямованості у роботі з інформацією. За таких умов 
процесуальна сторона відображає проектувальну складову технології, 
змістова – інформаційну (комунікативну). Разом з тим, побудова 
загального проекту реалізується з опорою на те, що робота викладача з 
інформацією включає як прямі, так і непрямі техніки, що забезпечують 
ефективну взаємодію учасників навчального процесу. 

Так, Н. М. Суртаєва, розглядаючи проблему проектування 
педагогічних технологій у професійній підготовці вчителів, визначає її 
через систему дій, що спрямована на побудову певної педагогічної 
системи, в основу якої покладено проектування і реалізацію проекту 
шляхом використання послідовних етапів та операцій. Це набір процедур, 
які оновлюють професійну діяльність викладача і гарантують 
запланований, кінцевий результат [1]. 

Таким чином, у межах другого рівня цілеутворення виділено ряд 
технологічних етапів діяльності викладача вищого закладу освіти з 
навчальною інформацією: І – докомунікативна фаза; ІІ – комунікативна 
фаза; ІІІ – посткомунікативна фаза, які фактично описують повний цикл 
інформаційної взаємодії суб’єктів комунікації (джерела інформації 
(загальної та навчальної) – викладач; викладач – студент; студент – 
джерела навчальної інформації) [2]. 

Розглянемо більш детально кожен з виділених етапів. Особливістю 
представлення їх характеристики стане поєднання процесуальної 
складової технології (організація навчального процесу відповідно до 
поставлених цілей; методи і форми реалізації діяльності) з певним 
категоріальним каркасом, який використовуємо як інформаційну 
(теоретичну) підтримку авторського проекту. 

І етап – докомунікативна фаза, характеризується формуванням 
цілей діяльності та визначенням потреб щодо обміну інформацією, 
актуалізацією джерел інформації, а також чітким окресленням та 
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конструюванням способів інформаційної взаємодії через форми 
пред'явлення навчальної інформації. 

Алгоритм реалізації зазначеного етапу представлено на основі 
визначення його інформаційного контенту (чіткого змістового наповнення) 
на засадах комунікативного підходу, що окреслює шлях від актуалізації 
інформаційної потреби до інформаційного запиту, основою забезпечення 
якого є: визначення предмету комунікації (зміст навчальної дисципліни – 
навчальна інформація); кодування навчальної інформації з метою 
пред’явлення у ході реалізації контактної фази комунікації – 
комунікативного етапу. 

Комунікацією (лат. communicatio, communicare – робити загальним, 
зв’язувати, спілкуватися) називають процес обміну інформацією між 
людьми за допомогою спільної для них знакової системи. Реалізація 
зазначеного процесу потребує визначення його основних елементів, якими 
є: суб’єкти – комунікатор і комунікант; засоби комунікації – код, який 
використовується для передачі інформації, і канал передачі інформації; 
предмет комунікації повідомлення, що його відображають; ефекти 
комунікації [3]. 

Основна мета комунікації – забезпечення розуміння інформації, що є 
предметом обміну. В результаті цього процесу відбувається обмін 
знаннями та смислами, у ході якого може змінитися форма і зміст 
інформації, що сприймається учасниками інформаційної взаємодії. 

У цілому, комунікатор (відправник, адресант) – творець 
повідомлення, особа, що генерує ідею. Комунікатором можуть бути як 
джерела інформації, так і будь-яка організація, група осіб або індивід. 
Комунікант (одержувач, адресат, реципієнт) – особа або група осіб, яким 
направлено повідомлення. 

На етапі докомунікативної фази у ролі комунікатора виступають 
джерела інформації, у ролі комуніканта – викладач. Повідомлення, 
підготовлене комунікатором, являє собою інформаційну пропозицію, яка 
сприймається комунікантом у разі наявності в нього відповідної потреби (у 
нашому випадку – інформаційної потреби). 

Характер професійної діяльності викладача вищого навчального 
закладу у межах інформаційної взаємодії визначає внутрішній стан 
психологічного або функціонального відчуття недостатності власних знань 
для реалізації професійних завдань, тобто інформаційну потребу, формою 
відображення якої є інформаційний запит як мета навчального процесу в 
цілому та відбиток психологічного або функціонального відчуття 
недостатності знань власне студентів. Якщо ж потреба в інформації є, а 
відповідна інформаційна пропозиція відсутня, то комунікатор починає 
пошук джерел інформації, що його цікавлять, посилаючи за відомими йому 
каналами комунікації інформаційний запит [4]. Основними шляхами 
формування інформаційного запиту викладача вищої школи є 
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переорієнтація мотиваційної сфери, яка, як показав попередній аналіз його 
професійної діяльності у зазначеному напрямі, визначається соціальним 
замовленням держави щодо підготовки фахівців нового типу. 

Звичайно, процес переходу інформаційної потреби в інформаційний 
запит супроводжується так званою інформаційною пропозицією – 
спеціальним чином викладеною інформацією про нововведення, 
включаючи загальні відомості про розробку, адреси джерел додаткової 
інформації, необхідної для поширення нововведення в професійному 
співтоваристві. Інформаційна пропозиція в межах діяльності викладача 
вищого навчального закладу забезпечується стрімко зростаючим 
інформаційним простором, в якому створюється, переміщується і 
споживається інформація, що визначає потребу його упорядкування. 

У цілому, інформаційний простір – це сукупність банків і баз даних, 
технологій їх супроводу та використання, інформаційних телекомуні-
каційних систем, що функціонують на основі загальних принципів і 
забезпечують інформаційну взаємодію організацій, громадян і задоволення 
їх інформаційних потреб. Основними категоріями, що характеризують 
інформаційний простір як соціокультурне явище служать поняття 
інформаційного фонду та інформаційного потоку [5]. 

Інформаційним фондом називають всю культурну інформацію, якою 
володіє суспільство на даному етапі його розвитку. Система культурної 
інформації є матеріальним відображенням діяльності суспільства. 
Цілісність глобального інформаційного фонду, яким володіє людство, слід 
розуміти в тому сенсі, що він принципово не піддається старінню, оскільки 
визнання старіння інформаційного фонду в цілому означало б заперечення 
діалектики суспільного розвитку. Збереження інформаційного фонду є 
неодмінною умовою збереження можливості спілкування людей у 
соціальному просторі та часі. Сукупність інформаційних потоків в 
конкретній сфері життєдіяльності людини (освіті, науці, культурі) 
прийнято називати інформаційним простором цієї сфери діяльності. 

Функціонування й розвиток інформаційного простору і засобів 
інформаційної взаємодії забезпечує спеціальна система організаційних 
структур, яку називають інформаційною інфраструктурою. Інформаційна 
інфраструктура – система організаційних структур, що забезпечують 
функціонування і розвиток інформаційного простору і засобів 
інформаційної взаємодії. Інформаційна інфраструктура включає сукуп-
ність інформаційних центрів, банків даних і знань, систем зв’язку і 
забезпечує доступ споживачів до інформаційних ресурсів. 

Інформаційним ресурсом називають окремі документи або масиви 
документів певної інформаційної системи. Доречно зазначити, що 
терміном документ прийнято позначати стабільний матеріальний об’єкт, 
призначений для використання в соціальній змістовій комунікації у якості 
завершеного повідомлення. 
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Документ є найважливішою організаційною формою надання 
інформації, матеріальним об'єктом, який відображає результат діяльності 
людини. Кожен документ являє собою елемент матеріалізованої соціальної 
пам'яті, а масиви документів (бібліотечні та архівні фонди, колекції 
звукозаписів, зображень тощо) розглядаються як довготривалі сховища 
соціальної пам’яті. Власне документ, як записано в Законі «Про 
інформацію», – це матеріальна форма отримання, зберігання, 
використовування і поширення інформації шляхом її фіксації на папері, 
магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або іншому носії. 

Якщо інформаційний ресурс орієнтований на цілком певну групу 
користувачів, що усвідомлюють та вміють адекватно сформулювати свої 
інформаційні потреби, а також оформлений відповідно з встановленими 
формами представлення документів, він стає інформаційним продуктом. 
Таким чином, за умови відображення інформаційного ресурсу на площину 
професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу 
інформаційним продуктом стає навчальна інформація. Документальне 
представлення навчальної інформації здійснюється через джерела 
інформації. 

Згідно зі ст. 26 Закону України «Про інформацію» джерела 
інформації – це передбачені і встановлені Законом носії інформації: 
документи та інші носії інформації, які є матеріальними об’єктами, що 
зберігають інформацію, а також повідомлення засобів масової інформації, 
публічні виступи тощо [6]. 

Сутність комунікативної взаємодії визначає потребу їх система-
тизації або класифікації. Інструментом для інформаційних джерел є 
класифікаційні системи, побудовані на основі тих чи інших ознаках. 
Використання певними суспільними об’єднаннями розвитку єдиних 
інформаційних моделей забезпечує стабільність інститутів групової 
соціальної пам’яті і забезпечує можливість їх інтеграції на основі 
узгодження загальних і приватних інформаційних моделей. 

Навчальна інформація є селективною частиною наукових знань, 
історичного та галузевого досвіду. Саме тому в процесі дидактичної 
комунікації, зважаючи на специфіку навчального предмету, викорис-
товують практично весь арсенал виділених джерел інформації. Разом з 
тим, специфікою навчального процесу є необхідність відбору дидактично 
обґрунтованої інформації – такої, що відібрана із відповідної науки чи 
мистецтва для вивчення в навчальному закладі та забезпечує оволодіння 
тими, хто навчається, системою знань, умінь та навичок, що визначаються 
державними нормативними документами, що регламентують зміст 
відповідного рівня освіти (Державним стандартом, навчальними планами, 
робочими програмами). 

Тому наступним кроком побудови авторської технології є виділення 
із загального обсягу джерел інформації педагогічних – базового 
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інформаційного продукту, на основі якого й відбувається відбір навчальної 
інформації. Джерело інформації – перший елемент інформаційної 
метамоделі освітнього процесу. 

Джерела навчальної інформації різноманітні за способом фіксації, 
походженням, змістом, належністю до предмету тощо. Із загального 
контексту виділимо три групи педагогічних джерел: письмові, джерела 
інформації із оточуючого світу, аудіовізуальні джерела інформації, 
Інтернет як джерело педагогічної інформації. 

Таким чином, докомунікативна фаза передбачає формування цілей 
діяльності та визначення потреб щодо обміну інформацією, чіткого 
окреслення та конструювання способів інформаційної взаємодії. 

Процесуальною основою реалізації докомунікативної фази стає 
накопичення викладачем навчальної інформації: бібліографічний пошук, 
вивчення документів, основних джерел теми, складання огляду літератури, 
вибір основних аспектів повідомлення, вибір та розробка форм 
представлення навчальної інформації студентам. 
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Ольга Красовська 
 
ОБҐРУНТУВАННЯ ЦІЛЕЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  
В ГАЛУЗІ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ  

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
У статті проаналізовано роль цілепокладання в процесі 

проектування професійної підготовки майбутніх учителів початкової 
школи в галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій. 
Проектування цілей професійної підготовки студентів педагогічних 
факультетів забезпечуватиме досягнення якісних результатів навчання в 
галузі мистецької освіти, що включає відповідну організацію змісту й 
вибір адекватних йому форм і методів навчання за умови використання 
інноваційних технологій. 

Ключові слова: цілепокладання, глобальні, етапні, оперативні цілі, 
професійна підготовка, мистецька освіта, інноваційні технології. 

 
Сучасна система вищої педагогічної освіти покликана не лише 

розвивати інтелект майбутніх фахівців, підвищувати їх можливості, а й 
практично орієнтувати, керувати увагою і діями студентів, стимулювати їх 
самостійне навчання і розвиток, формувати інноваційний і креативний 
потенціал. Очевидно, що мета, зміст і методи навчання потребують 
докорінних змін. Педагоги усвідомлюють, що пріоритет належить 
формуванню здатності майбутнього вчителя самостійно і творчо мислити, 
орієнтуватися в культурному та духовному контексті сучасного 
суспільства, застосовувати методи самовиховання, орієнтовані на 
загальнолюдські цінності. Отже, система підготовки фахівців початкової 
освіти повинна бути спрямована на розробку і впровадження сучасних 
педагогічних технологій, методів, засобів навчання та розвитку. 

У змісті освітньо-професійної програми спеціальності «Початкова 
освіта» – складової галузевого стандарту вищої освіти зазначається: 
«Ефективне функціонування навчально-виховного процесу у вищих 
закладах освіти та якість підготовки фахівця значною мірою залежить від 
рівнів освіченості, вихованості абітурієнтів: їхньої загальної культури, 
етичності поведінки; наявності схильності до роботи з молодшими 
школярами, мовленнєвої культури, духовних потреб; різнобічними 
пізнавальними інтересами: захопленням літературою, музикою, образо-
творчою діяльністю, спортом з певними успіхами та готовністю їх 
розвивати; наявності організаторських здібностей» [2, с. 12]. 

У цьому контексті сучасна вища педагогічна освіта вимагає від 
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викладачів здатності до проектування та конструювання цілей навчально-
виховного процесу в системі вищої педагогічної освіти. Творчість 
викладача має прояв в умінні проектувати цілі навчання та реалізовувати 
різноманітні педагогічні технології професійної підготовки фахівців, 
визначати їх оптимальність, знаходити співвідношення між ними. При 
функціональній цілісності процесу професійної підготовки майбутніх 
педагогів цілі навчання на різних етапах доповнюють одна одну, 
компенсують недостатню ефективність кожної з них та створюють 
оптимальні умови для розвитку навчального процесу. 

Зазначені проблеми знаходять висвітлення в наукових працях 
вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослідження мети, змісту, методів та 
засобів професійної підготовки всебічно вивчено А. Алексюком, 
В. Бондарем, О. Горською, А. Капською, М. Шкілем, О. Ярошенко. 
Питанням педагогічної інноватики присвятили праці відомі вітчизняні 
вчені: Г. Васянович, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, В. Кремень, 
Н. Ничкало, В. Рибалка, О. Рудницька, Д. Стеченко, О. Чмир. 

Різні підходи до проектування цілей реалізації педагогічних 
технологій у педагогіці представлені в дослідженнях В. Беспалька, 
Н. Капустіна, М. Кларіна, Д. Левітеса, З. Мазура, Н. Яковлевої. Дані 
авторські теорії та концепції містять ідеї стосовно розкриття особливостей 
цілепокладання; урахування в процесі проектування цілей, особливостей, 
типу технології; визначення та подальше проектування етапів дій педагога 
в межах технологій. 

Мета даної статті – обґрунтування цілей професійної підготовки 
студентів педагогічних факультетів у галузі мистецької освіти за умови 
впровадження у практику навчання інноваційних технологій. 

Ціль є найважливішим показником при оцінці результату діяльності, 
у ній закладена модель майбутнього педагогічного процесу. Визначення 
цілей (цілепокладання) та їх реалізація (цілереалізація) є основою 
конструювання діяльності вчителя. Цілепокладання – це процес 
формування мети, її розгортання в часі та в даному інформаційному 
просторі на основі врахування особливостей виконавців діяльності, в ході 
якої передбачається досягнення поставленої мети. Це відповідна логіко-
конструктивна операція, що може здійснюватися за таким алгоритмом: 

• аналіз обставин, відповідних нормативних документів (стандартів 
освіти, програми з предмета); 

• визначення на цій основі потреб та інтересів, що підлягають 
задоволенню; 

• з’ясування наявних для задоволення цих потреб та інтересів 
ресурсів, сил і можливостей учасників діяльності; 

• вибір потреб чи інтересів, задоволення яких за обсягом витрат сил 
і засобів дасть найбільший ефект; 

• формулювання мети. 
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На думку Д. Левітеса, можна визначити два основних типи цілей: 
цілі-вектори (самовизначення, самоактуалізація, розвиток індивідуаль-
ності) та цілі-заплановані результати (навченість). Проблема полягає у 
визначенні пріоритетів при виборі цілей, а також у тому, що цілі-
заплановані результати можна реалізувати в ході поетапного контролю, 
тоді як цілі-вектори не можуть бути кінцевими результатами процесу 
навчання. Їх можливе розв’язання можна шукати у побудові єдиної 
системи цілей педагогічної діяльності [6, с. 82]. 

М. Кларін відстоює погляди про те, що цілі навчання формулюються 
через результати навчання, які виражені в діях учнів, які педагог чи будь-
який інший експерт можуть надійно визначити. Їх досягнення 
здійснюється двома основними способами: побудовою чіткої системи 
цілей, усередині якої визначені їх категорії та послідовні рівні (ієрархія), 
що отримали назву педагогічних таксономій; створенням максимально 
ясної, конкретної мови для опису цілей навчання [5, с. 31]. 

Перша таксономія навчальних цілей була розроблена групою 
американських психологів та педагогів під керівництвом Б. Блума 
[3, с. 312]. Вона включає три галузі: 

1. Когнітивна галузь об’єднує цілі від запам’ятовування до 
відтворення навчального матеріалу, до розв’язання проблем. За даними 
експертних оцінок, а також опитувань учителів та аналізу літератури, 
здійснених Б. Блумом та його співробітниками, до пізнавальної сфери 
належить більшість цілей навчання, що висуваються у програмах, 
підручниках, у повсякденній практиці педагогів. 

2. Афективна галузь включає цілі формування емоційно-
особистісного ставлення до явищ оточуючого світу, від сприйняття, 
інтересу, готовності реагувати, до засвоєння ціннісних орієнтацій та 
ставлень, їх активного прояву. До цієї сфери входять такі цілі, як 
формування інтересів та нахилів, переживання почуттів, формування 
ставлення, його усвідомлення та прояв у діяльності. 

3. Психомоторна галузь об’єднує цілі, які пов’язані з формуванням 
видів рухової діяльності, нервово-м’язової координації. До цієї галузі 
належить незначна частка із загальної сукупності цілей навчання. 

Для нас науковий інтерес становить необхідність проаналізувати 
роль цілепокладання в процесі проектування інноваційних технологій у 
галузі мистецької освіти в професійній підготовці майбутніх учителів 
початкової школи. Ми розглядаємо проектування інноваційних технологій 
як творчу діяльність викладачів педагогічного факультету щодо 
забезпечення гарантованого досягнення результатів навчання в галузі 
мистецької освіти, яка включає створення й реалізацію алгоритмів спільної 
навчальної діяльності її суб’єктів, відповідну організацію навчального 
змісту й вибір адекватних йому форм і методів навчання. 

Для діагностичної постановки цілей, що характеризуються точністю, 
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визначеністю, вимірюваністю, актуальною є класифікація цілей за 
структурою освітньої підготовки, яка дозволяє визначити безпосередній 
рівень проектування цілей викладачем. Зокрема, означена класифікація 
включає такі ієрархічні рівні: 

• глобальні – загальнодержавні цілі освіти; 
• етапні – цілі етапів і профілів освітньої підготовки, конкретних 
навчальних установ; 

• оперативні – безпосередньо навчальні цілі, тобто цілі навчальних 
курсів, дисциплін, предметів, розділів, тем, занять. 

Навчальний процес у вищій школі спрямований на реалізацію змісту 
освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні під час підготовки 
фахівців та організації їх професійного вдосконалення. Під час організації 
навчально-виховного процесу вищий навчальний заклад керується 
державними стандартами, затвердженими Міністерством освіти і науки 
України, які відображають зміст навчання у вищій школі відповідно до 
напрямів і спеціальностей. Фахова підготовка має на меті набуття 
студентами теоретичних знань з основ наук відповідної спеціальності та 
спеціалізації і вироблення практичних умінь та навичок, необхідних для 
здійснення професійної діяльності, тобто формування широкого кола 
компетентностей. 

Дослідники вітчизняної професійної початкової освіти (В. Бондар, 
Н. Бібік, Т. Байбара, М. Вашуленко, О. Савченко, Л. Хомич, І. Шапошни-
кова) визначають такі сутнісні характеристики професійної компетентності 
вчителя початкових класів, як: поглиблене знання предмета; постійне 
оновлення знань для успішного вирішення професійних завдань; наявність 
змістового, процесуального та особистісного компонентів. 

Формування професійної компетентності – головна мета фахової 
підготовки майбутніх спеціалістів – закладена в змісті освітньо-
професійної програми спеціальності «Початкова освіта» – складової 
галузевого стандарту вищої освіти. Цей процес включає оволодіння: 
змістовим і процесуальним компонентами педагогічної діяльності, 
знаннями логіки навчальних дисциплін; уміннями оперувати категоріями 
діалектики та основними поняттями, які утворюють концептуальний 
каркас педагогічної науки, перетворювати педагогічні теорії в метод 
пізнавальної діяльності; навички самоосвіти та підвищення рівня 
кваліфікації, ділового, міжособистісного та педагогічного спілкування 
[2, с. 65]. 

Під інноваційним розвитком мистецької освіти майбутніх учителів 
початкової школи ми розуміємо комплекс створених і впроваджених 
організаційних та змістових нововведень, розвиток низки чинників і умов, 
необхідних для нарощування інноваційного потенціалу професійної 
педагогічної підготовки студентів педагогічних факультетів до художньо-
естетичного виховання молодших школярів. Під інноваціями мистецької 
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освіти ми вбачаємо новизну, що ефективно змінює результати професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі художньо-
естетичного виховання молодших школярів, створюючи при цьому 
вдосконалені нові освітні, дидактичні, виховні системи; освітні педагогічні 
технології; методи, форми, засоби розвитку особистості, організації 
навчання і виховання. 

Мета професійно-педагогічної підготовки фахівців за спеціальністю 
«початкова освіта» до забезпечення мистецької освіти учнів початкової 
школи на усіх освітньо-кваліфікаційних рівнях полягає в формуванні 
професійно-педагогічної свідомості вчителя початкової школи і готовності 
майбутніх фахівців до здійснення процесу художньо-естетичного 
виховання молодших школярів, формуванні особистісно і суспільно 
значущих світоглядних якостей фахівців, їх індивідуального визначення в 
світі мистецьких цінностей, а також активізації процесів мистецької 
самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення особистості, здатності 
до творчості та новаторства у професійній діяльності. 

Реалізація зазначеної мети передбачає виконання комплексу завдань, 
проміжних цілей, серед яких визначаємо наступні: 

• формування цілісної системи художньо-педагогічних знань та 
уявлень; 

• вироблення художньо-педагогічних умінь та навичок, форму-
вання досвіду художньо-творчої діяльності майбутніх вчителів, 
орієнтованої на забезпечення продуктивного входження в 
соціокультурну та освітню практику; 

• становлення художньо-педагогічної активності, самостійності 
студентів, здатності до творчості та новаторства; 

• формування ціннісних художньо-мистецьких орієнтацій; 
• опанування основними принципами і формами соціокомуніка-
тивного досвіду в різних сферах художньої культури, формування 
досвіду мистецької та культуротворчої діяльності; 

• засвоєння суб’єктної природи культурних процесів як 
інструменту гуманізації стратегій професійної діяльності. 

Розроблена етапність художньо-педагогічної підготовки та її мета і 
завдання на кожному з них.З метою забезпечення наступності і 
неперервності змісту ступеневої професійної підготовки майбутніх 
педагогів початкової школи в галузі мистецької освіти до навчальних 
планів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» включено наступні 
навчальні дисципліни: «Образотворче мистецтво з методикою викла-
дання», «Теорія та методика музичного виховання з основами 
хореографії»; освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – «Методика 
викладання інтегрованого курсу «Мистецтво»; освітньо-кваліфікаційного 
рівня «магістр» – «Методика викладання освітньої галузі «Мистецтво»». 

На освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» художньо-педаго-
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гічна підготовка має на меті формування системи науково-теоретичних, 
методологічних та прикладних художньо-педагогічних знань, формування 
стійкої потреби в художньо-педагогічній діяльності, розвиток професійно 
значущих особистісних якостей, оптимізація самостійної роботи, 
формування інтегративних умінь, що відрізняються на цьому етапі 
репродуктивним характером, який реалізується шляхом багаторазового 
відтворення та заучування дій та операцій, що відпрацьовуються. 

На освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» практична підготовка 
майбутнього вчителя початкової школи здійснюється під час проведення 
семінарсько-практичних, лабораторних занять, самостійної та індивіду-
альної роботи, педагогічної практики. Під час фахової практичної 
підготовки слід використовувати інноваційні художньо-педагогічні 
технології, які формують широкі професійні компетентності майбутніх 
учителів початкової школи в галузі мистецької освіти. 

Інтенсивні технології навчання базуються на засадах інтерактивної 
взаємодії учасників навчально-виховного процесу і спрямовані на те, щоб 
формувати метакомпетентності особистості – комплекс умінь і навичок 
партнерської взаємодії, уміння навчатися впродовж життя, формувати 
власний позитивний імідж, адаптовуватися в змінюваних обставинах, 
колективно приймати рішення в умовах професійної діяльності. 

Важливе значення на даному етапі мають навчально-педагогічні 
ігри – це технології, які проектують певні педагогічні ситуації, спрямовані 
на формування професійних навичок майбутніх учителів початкових 
класів планувати і організовувати роботу на уроці; підбирати і 
реалізовувати методи і прийоми роботи, доцільні на певному етапі уроку. 
Ділова професійно-орієнтована гра, спрямована на проектування та 
викладання фрагментів уроків «Образотворчого мистецтва», «Музики», 
«Мистецтва» на основі використання сучасних навчальних технологій. 
Педагогічний тренінг, майстер-клас передбачає відпрацювання вмінь і 
навичок застосування елементів художньо-педагогічних технологій в 
роботі з дітьми. 

Створення навчально-методичних комплектів учителя (самостійне та 
колективне), яке передбачає проектування майбутніми вчителями вмісту 
відповідної складової комплекту, обговорення з колегами розроблених 
навчально-методичних матеріалів та оцінювання і самооцінювання 
навчальної діяльності студентів щодо створених ними окремих складових. 

На освітньо-кваліфікаційному рівні «спеціаліст» художньо-
педагогічна підготовка має на меті формування у студентів 
поліфункціональних художньо-педагогічних умінь, які забезпечують 
готовність майбутнього вчителя самостійно, свідомо і раціонально 
організовувати індивідуальну творчу художньо-педагогічну діяльність у 
реальних умовах навчання молодших школярів; забезпечення глибокого 
розуміння студентами структури та змісту навчальних предметів освітньої 
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галузі «Мистецтво» та вмінь їх інтегрувати, становлення індивідуального 
стилю художньо-педагогічної діяльності. 

На даному етапі професійної підготовки варто виділити технології 
педагогічного спілкування − фасилітовану дискусію, вербалізацію змісту 
мистецьких творів, художнє ілюстрування словесних пояснень, демонстра-
цію етапності виконання художніх творів, сугестивні, терапевтичні та 
імпровізаційні технології навчання. 

На освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» художньо-педагогічна 
підготовка має на меті оптимальне поєднання теоретичної і практичної 
підготовки, проявів високої форми активності та самостійності у процесі 
практичного застосування набутих художньо-педагогічних знань і вмінь, 
розширення сфери евристичної діяльності, набуття досвіду застосування 
інноваційних художньо-педагогічних технологій, інтенсифікацію науково-
дослідної роботи в галузі педагогіки мистецтва. 

Вважаємо, що процес професійної підготовки майбутніх фахівців на 
освітньо-кваліфікаційному рівні «магістр» набуває удосконалення за 
умови впровадження наступних інтенсивних технологій: активних 
навчальних лекцій, семінарів, практичних та лабораторних занять у формі 
дискусій, обговорень, ігрового проектування, майстер-класів та творчих 
майстерень. 

Особливе значення на усіх освітньо-кваліфікаційних рівнях має 
впровадження можливості перебудувати навчальний матеріал на основі 
комп’ютерних технологій, включаючи навчання через Інтернет-мережу, 
дистанційне навчання, віртуальні семінари, конференції, ігри. 

Отже, цілепокладання є необхідною умовою вдосконалення 
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі 
мистецької освіти засобами інноваційних технологій. Воно належить до 
стратегічних умінь викладача вищої школи, які забезпечують ефективність 
педагогічної діяльності. Разом з цим уміння цілепокладання є складовою 
комплексу проектувальних умінь, до якого належать наступні уміння: 
розробляти стратегії діяльності суб’єктів навчального процесу; комплекси 
навчальних завдань; мотивувати й стимулювати пізнавальну діяльність 
студентів; застосовувати сучасні методи та форми організації навчання. У 
подальших дослідженнях плануємо визначити педагогічні умови 
впровадження інноваційних технологій навчання до процесу професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи в галузі мистецької 
освіти. 
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КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
У статті окреслено завдання, зміст, функції та принципи 

кредитно-модульної організації навчання з метою її подальшого 
використання в практичній діяльності викладача вищої школи. 
Прослідковано структуризацію навчального матеріалу в модулі, освоєння 
навчальних елементів та критерії оцінювання знань студентів. Зазначено, 
що до особливостей кредитно-модульного навчання можна віднести 
логічне структурування змісту навчального матеріалу та подачу його в 
модулях;створення модульної програми та визначення послідовності 
вивчення модулів; об’єктивну систему оцінювання, яка уможливлює 
оперативний контроль за навчальним процесом та його коригування; 
варіативність навчання (вироблення кожним студентом власної лінії 
навчання); максимальну адаптацію навчального процесу до індивідуальних 
особливостей кожного студента. Автором наголошується, що для 
ефективного функціонування кредитно-модульної системи необхідно 
здійснювати пошук нових форм і методів навчання, запроваджувати 
інноваційні технології, вдосконалювати процес контролю й оцінювання 
знань, умінь та навичок з метою підвищення якості професійної освіти. 
Зокрема, викладачам і співробітникам ВНЗ треба уділяти значну увагу 
процесам адаптації студентів до навчання в умовах кредитно-модульної 
системи. Визначено, що подальші дослідження будуть присвячені 
детальному аналізу якості навчального процесу студентів, що 
здійснюється в рамках системи кредитно-модульного навчання. 

Ключові слова: студенти, кредитно-модульна система, зміст 
кредитно-модульної системи, якість професійної підготовки, навчальний 
процес. 

 
Нині в системі вищої освіти України активізувалися процеси її 

реформування, що зумовлено вимогами Болонського процесу й пов’язано 
із входженням України до єдиного європейського та світового освітнього 
простору. З метою реалізації європейських підходів до освіти, дотримання 
світових освітніх стандартів (градація дипломів, єдина система додатків до 
дипломів, розвиток європейських стандартів якості, розширення 
мобільності студентів) та для ефективного й поступового переходу від 
традиційної системи освіти в Україні до нової, спрямованої на реалізацію 
ідей Болонської конвенції, було розроблено національну модель кредитно-



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 

 
103 

модульної системи організації навчального процесу. 
Вітчизняні вчені О. Васюк і В. Кустов [1], М. Гладиш [7], 

О. Желавський [3], В. Одинцова і О. Рощупкина [2], М. Савелова [6], 
Н. Сергієнко [5], Н. Стяглик [4] активно досліджують питання 
впровадження кредитно-модульної системи навчання, проте системних 
досліджень зазначеної проблеми все ж недостатньо. 

Мета статті – надати загальну характеристику ключовим складовим 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу студентів у 
вищому навчальному закладі. 

Кредитно-модульна організація навчання вимагає серйозної, 
аналітико-логічної роботи над змістовим наповненням, структуруванням її 
як системи. Складовими кредитно-модульної системи є: розподіл 
навчального матеріалу на модулі, забезпечення навчального процесу всіма 
необхідними методичними матеріалами, організація самостійної роботи 
студентів, проведення консультацій, перевірка якості засвоєння матеріалу 
кожного модулю та використання бально-рейтингової системи оцінювання 
засвоєних студентами навчальних дисциплін тощо. 

Базовою основою системи є її принципи. За дослідженням О. Васюк і 
В. Кустова [1], до принципів кредитно-модульного навчання можна 
віднести: 

1) принципи цільового характеру: принцип цільового забезпечення 
вказує на системотворну основу інтегрованої мети стосовно змістового й 
операційного забезпечення модульного навчання; принцип ієрархії мети 
забезпечує чітке підпорядкування різних рівнів цілеутворення в процесі 
модульного навчання; 

2) принципи змістового характеру: принцип структурування змісту 
навчального матеріалу передбачає його розподіл у межах кожного 
конкретного модуля на навчальні змістові одиниці, кожна з яких 
забезпечує реалізацію окремої дидактичної цілі; принцип змістової 
компактності, який вказує на те, що навчання будується за послідовними 
змістово-функціональними одиницями-модулями; принцип повноти 
навчального матеріалу; 

3) принципи технологічного характеру: принцип гнучкості визначає 
здатність оперативно реагувати на зміни в змісті навчальних елементів, що 
залежать від науково-технічних та соціально-економічних умов; принцип 
оптимізації навчання вимагає раціонального, ефективного надавання 
навчальної інформації в конкретних умовах засвоєння; принцип 
оперативного зворотного зв’язку – це керування навчальним процесом 
шляхом створення системи контролю й самоконтролю при засвоєнні 
модуля; принцип співробітництва забезпечує паритетні умови співпраці 
викладача й студента в навчальному процесі; принцип диференціації – 
побудову модуля з максимальним урахуванням індивідуально-
типологічних особливостей студентів [1, с. 25]. 
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При організації навчального процесу за кредитно-модульною 
системою значно зменшується кількість аудиторних годин, акцент 
робиться на самостійній роботі студента. Отже, основним ефективним 
засобом засвоєння студентом навчального матеріалу, відповідно до 
принципів організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної 
системи, є самостійна робота. Тому мета оновленої системи вищої освіти 
полягає в навчанні студента працювати самостійно і в подальшому 
постійно вдосконалювати професійні знання, вміти застосовувати їх на 
практиці [2, с. 75]. На думку О. Желавського [3], самостійну роботу 
студентів потрібно розглядати як специфічну пізнавальну діяльність, яку 
паралельно з іншими формами організації навчального процесу 
здійснюють самі студенти за запропонованою викладачем або власне 
розробленою програмою з метою поглиблення та доповнення її 
аудиторного аналогу [3, с. 17]. 

В умовах функціонування кредитно-модульної системи варто 
дотримуватися таких принципів побудови самостійної роботи студентів: 

– відповідність соціально-психологічних та індивідуально-психоло-
гічних особливостей студентів специфіці навчання; 

– свідомої навчально-пізнавальної активності студентів; 
– науковості самостійної роботи; 
– систематичності й послідовності самостійної роботи; 
– проблемності самостійної роботи; 
– індивідуалізації самостійної роботи; 
– зв’язку навчання з практичною професійною діяльністю [1, с. 25]. 
Загальновизнаним є положення про те, що чим більшою у системі 

освіти є така складова, як самоосвіта, тим більш значущою буде творча 
компонента особистості, яка в цьому випадку виступає рушійною силою 
позитивних перетворень, провідником новітніх «ноу-хау», рушієм 
економічного розвитку та технічного прогресу. Саме постійна самоосвіта 
особистості студента детермінує результативність навчання. Отже, 
необхідно погодитися з О. Желавським, що вся педагогічна та методична 
майстерність викладачів вищого закладу освіти має бути орієнтована на 
створення максимально сприятливих умов у першу чергу для самостійної 
роботи студентів [3, с. 17]. Це особливо є актуальним для економічних 
дисциплін, тому що саме вони є фундаментом для одержання якісних 
знань студентами-економістами, необхідних для посильної участі молодих 
спеціалістів у розбудові господарської системи. Зробити це молоді фахівці 
зможуть за умови належного відтворення та вмілого застосування набутих 
знань, максимального використання свого творчого потенціалу. 
Важливість правильної організації самостійної роботи визначається ще й 
тим, що вона займає відповідно до навчальних планів підготовки 
спеціалістів економічного спрямування близько 35 % загального бюджету 
студентського навчального часу, і тому викладачі ВНЗ повинні 
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орієнтувати студента-першокурсника саме на самостійне навчання. 
Таким чином, проблема примноження знань студентів тісно 

пов’язана з організацією та керівництвом їхньою самостійною роботою, як 
однією з найважливіших форм їхньої навчально-пізнавальної діяльності. 
При організації та управлінні цією формою навчально-пізнавальної 
діяльності як під час аудиторних занять, так і в позааудиторний час 
важливо передбачити її спрямування не тільки на самостійне виконання 
студентами певних завдань, але одночасно й на створення та реалізацію 
власне самостійної діяльності щодо оволодіння методологією 
економічного пізнання при вирішенні як навчальних, так і професійно-
орієнтованих проблем. 

Інший вид викладацької діяльності в умовах кредитно-модульної 
системи – це консультації, які проводяться з метою підвищення 
ефективності навчання, подолання труднощів при вивченні окремого 
модуля, узгодження матеріалу з іншими навчальними дисциплінами, 
підготовки до контрольної перевірки знань тощо. Місце консультації в 
навчальному процесі визначається якістю засвоєння навчальної програми 
студентами. Разом з тим, консультація – це не тільки засіб компенсації 
недоробок, а й складова процесу навчання, органічно пов’язана з 
вивченням нового матеріалу, його осмисленням, закріпленням і 
застосуванням. 

За дослідженням Н. Стяглик [4], зважаючи на свою сутність та 
призначення, консультації можуть приймати доволі різноманітні форми: 
очна – заочна – дистанційна; екстрена – короткострокова – довгострокова 
(залежно від навчального предмета, тематики та змісту питань, що 
виникли в студентів у процесі навчання); індивідуальна – групова (залежно 
від кількості студентів). Залежно від дидактичної мети можна виділити: 
вступні або попередні консультації, що передують вивченню нового 
матеріалу; поточні консультації проводяться паралельно з аудиторним 
вивченням навчальної програми з метою корекції окремих навчальних 
умінь студентів, більш глибокого розгляду найбільш важливих і складних 
питань досліджуваного матеріалу; заключні консультації, що проводяться 
після вивчення окремої теми або розділу програми [4, с. 396]. Слід 
підкреслити, що в умовах кредитно-модульного навчання кожен модуль, 
як головний елемент навчальної програми, характеризується завершеністю 
й відносною самостійністю. Сукупність таких модулів становить єдине 
ціле при розкритті навчальної теми чи всієї навчальної дисципліни. 
Проведення консультацій під час або після завершення модуля сприяє 
знаходженню місця отриманої інформації в загальній системі знань. 

Важливим завданням є також визначення видів і форм контролю. 
Здійснюється не лише поточний і підсумковий контроль знань (залік або 
екзамен), а й проміжний – за модулями. Якщо студент недостатньо 
оволодів дисципліною на певному етапі, він може повернутися до 
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опанованого ним навчального матеріалу чи продовжувати вивчення 
наступного. Студенти, які за результатами модульних та поточних 
контролів набрали з конкретних навчальних дисциплін не менше від 
встановленої мінімальної кількості балів, атестуються з цих дисциплін. Їм 
виставляється державна семестрова оцінка [1, с. 25]. Перехід на навчання в 
умовах кредитно-модульної системи актуалізував такий вид контролю, як 
тести. На думку Н. Сергієнко, серед переваг тестового контролю можна 
назвати: уніфікованість та стандартизованість тестів; одночасне охоплення 
контролем усіх студентів; можливість робити зрізи успішності з меншою 
витратою часу [5, с. 256]. Тестування дозволяє об’єктивно оцінювати 
рівень знань, навичок і вмінь, а також їх можна рівною мірою 
використовувати для поточного й підсумкового контролю. Позитивним 
чинником кредитно-модульного підходу є рейтингова система оцінювання 
знань студентів, сутність якої полягає в тому, що студент виконує всі види 
навчальних робіт у межах залікової одиниці, на основі чого виводиться 
підсумкова оцінка. Є помилковим урахування лише результатів 
підсумкового контролю. Студент отримує бали за кожний вид роботи 
певної залікової одиниці, а також за результати підсумкового контролю. 
Загальна оцінка виставляється згідно з сумарною кількістю балів як за всі 
види робіт у межах залікової одиниці, так і за результати підсумкового 
контролю. Рейтингова система передбачає як додавання, так і віднімання 
балів [6, с. 203]. 

Слід погодитися з Н. Сергієнко, що проблемним питанням і досі 
залишається частка поточного оцінювання в загальному підсумковому 
оцінюванні [5, с. 256]. У вищих навчальних закладах ця проблема 
вирішується по-різному. Ми вважаємо, що при 100-бальній системі 
оцінювання максимальна кількість балів, яку студент може отримати на 
іспиті, якщо складатиме його, повинна дорівнювати 30 балів, оскільки 
більшу частину балів студент повинен «заробити» протягом семестру. В 
кінці кожного семестру по спеціальностях і курсах обов’язково 
проводиться рейтинг студентів і визначається місце й успіхи кожного за 
семестр. Обов’язковим є те, що студенти вже на початку семестру 
проінформовані про зміст навчального матеріалу, якими будуть критерії 
оцінювання їх знань, скільки балів і за що вони можуть отримати під час 
поточних та підсумкових контрольних заходів. 

Для ефективного функціонування кредитно-модульної системи 
необхідно здійснювати пошук нових форм і методів навчання, 
запроваджувати інноваційні технології, вдосконалювати процес контролю 
й оцінювання знань, умінь та навичок з метою підвищення якості 
професійної освіти. Це дозволить вирішити ряд проблем, які окреслені на 
основі дослідження М. Гладиш [7]. 

По-перше, щоб індивідуально підходити до навчання кожного 
студента, не можна набирати групи з 25–30 студентів. Щоб заробити 100 
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балів, відповідати необхідно кожний семінар, а при наявності 30 студентів 
в аудиторії це ні практично, ні теоретично зробити нереально. 

По-друге, західноєвропейські студенти не мають проблем із 
забезпеченням навчально-методичної літератури. Цього не можна сказати 
про українські вузи. Те ж саме стосується комп’ютеризації навчального 
процесу. В українських ВНЗ й досі вимагають від студентів робити 
конспекти вручну, а не користуватися комп’ютерними роздруківками (за 
умов надзвичайного навантаження викладач не має можливості перевірити 
знання кожного студента за «нововведеннями», маючи лише 80 хвилин 
практичного заняття, а з написанням певна кількість інформації, 
необхідної для засвоєння, може залишитися в голові студента). 

По-третє, оцінювання за новою системою стає більш суб’єктивним, 
так як тільки викладач дисципліни встановлює критерії оцінювання знань 
за результатами виконання робіт різних видів, а також за присутність. Не 
слід забувати про специфіку навчальних робіт: лабораторні та практичні 
роботи існують майже на кожній дисципліні різних факультетів (і навіть в 
вузах різного профілю – гуманітарного та технічного). Але її не можна 
порівнювати та оцінювати за однією шкалою. Досі немає єдиного 
стандарту для всіх факультетів та усіх предметів. Кожен викладач створює 
власну систему оцінювання знань для свого предмету: один враховує бали 
за відвідування лекцій, інший за відвідування практичних занять, хтось 
відвідування не враховує взагалі, на одному факультеті за відмінну 
відповідь на семінарах зараховують 5 балів, на іншому – цілих 10 і таке 
інше. 

По-четверте, треба пам’ятати, що далеко не кожен студент першого 
курсу здатен сьогодні адаптуватися до підвищених вимог, хоча б виходячи 
з рівня шкільної освіти. М. Гладиш підкреслює, що треба мати на увазі 
аналізи проведених вченими моніторингів, а саме: неготовність студентів 
першого курсу до навчальної діяльності за кредитно-модульною системою 
через недостатнє володіння інформацією про саму систему навчання, її 
вимоги, особливості, порядок оцінювання, відсутність у студентів 
необхідних навичок для організації самостійної роботи тощо; недостатнє 
методичне забезпечення та організація навчання в кредитно-модульній 
системності з боку викладачів, кафедр, деканатів; відсутність системності 
та систематичності навчальної діяльності студентів та роботи викладачів, 
яких вимагає кредитно-модульна система; об’єктивна неспроможність 
певної частини студентів працювати в режимі кредитно-модульного 
навчання [7, с. 201]. 

Щоб розв’язати останню з названих проблем, потрібно підготувати 
студента психологічно, пояснити, у зв’язку з чим відбуваються зміни, які 
переваги буде мати насамперед він сам (за умов новітньої моделі саме 
студентові надаються ширші права й можливості в навчальному процесі) і 
чим йому це допоможе в майбутньому. Потрібно також скоординувати 
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його дії й допомогти поступово зрозуміти важливу роль самостійної 
роботи, адже від цього залежить у майбутньому здатність фахівця 
самостійно приймати рішення, розв’язувати важливі та перспективні 
проблеми. Психологічно підготовлений студент швидше і легше може 
адаптуватися до нової системи навчання, яка сприяє розвитку творчих 
здібностей, підвищує якість засвоєння навчального матеріалу завдяки 
систематичній роботі студентів протягом певного періоду навчання. Отже, 
перехід до кредитно-модульної системи – це не просто перехід від однієї 
системи організації навчання до іншої. Він передбачає зміни й на 
особистісному рівні, пов’язані з відповідальністю учасників навчально-
виховного процесу за результати власної діяльності, що веде за собою 
розвиток здібностей та професійне зростання студентської молоді. Тому 
викладачам і співробітникам ВНЗ треба приділяти значної уваги процесам 
адаптації студентів до навчання в умовах кредитно-модульної системи. 

Таким чином, використання кредитно-модульної системи навчання 
сприяє інтенсифікації навчального процесу, конкретизує й систематизує 
засвоєння навчального матеріалу, сприяє найбільш раціональній і 
ефективній реалізації самостійної роботи, забезпечує високу якість 
ступневої освіти майбутніх конкурентоспроможних фахівців для 
економіки України. Водночас модульна організація призводить до 
реорганізації всього навчального процесу, зумовлює необхідність розробки 
нових і модернізації існуючих методів навчання, способів організації і 
форм проведення навчальної роботи зі студентами. До особливостей 
кредитно-модульного навчання можна віднести логічне структурування 
змісту навчального матеріалу та подачу його в модулях; створення 
модульної програми та визначення послідовності вивчення модулів; 
об’єктивну систему оцінювання, яка уможливлює оперативний контроль за 
навчальним процесом та його коригування; варіативність навчання, 
(вироблення кожним студентом власної лінії навчання); максимальну 
адаптацію навчального процесу до індивідуальних особливостей кожного 
студента. 

Подальші дослідження будуть присвячені детальному аналізу якості 
навчального процесу студентів, що здійснюється в рамках системи 
кредитно-модульного навчання. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 
У статті розглядаються проблеми використання інноваційних 

технологій на заняттях з «Методики викладання математики», 
запропоновано шляхи впровадження інноваційних технологій у 
математичній підготовці студентів педагогічних закладів та визначені 
перспективи розвитку. Досліджується роль викладача у формуванні умов 
для інноваційної діяльності при вивченні «Методики викладання 
математики». 

Ключові слова: математична освіта, інноваційні технології на 
заняттях з «Методики викладання математики»,методична система 
викладання математики в початкових класах. 

 
Одним зі шляхів модернізації освітньої системи України постає 

впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів 
інноваційних педагогічних технологій і методів. Педагогічну інновацію 
розглядають як особливу форму педагогічної діяльності й мислення, які 
спрямовані на організацію нововведень в освітньому просторі, або як 
процес створення, впровадження і поширення нового в освіті. 
Інноваційний процес в освіті – це сукупність послідовних дій, 
цілеспрямованих на її оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, 
форм і методів навчання та виховання, адаптації навчального процесу до 
нових суспільно-історичних умов. 

Пріоритетним напрямом освітньої системи України, що 
підтверджено державними законами та нормативними документами, є 
доступ до якісної освіти. Тому впровадження інноваційних технологій в 
процес вищих навчальних закладів, зокрема і в математичну підготовку 
студентів педагогічних факультетів, є одним із найважливіших питань, які 
сьогодні розглядаються в освіті. 

Метою статті є визначення основних тенденцій розвитку сучасної 
методико-математичної підготовки майбутніх учителів початкових класів з 
урахуванням інноваційних технологій навчання, орієнтованих на 
формування основ професійної культури вчителя математики, необхідної 
як у процесі його підготовки в педагогічному закладі освіти, так і для 
професійної діяльності, самоосвіти і самовдосконалення. 

Вітчизняні та зарубіжні дослідники в останнє десятиліття приділили 
достатню увагу проблемі інноваційної діяльності освітніх закладів. 
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Зокрема, проблема педагогічної інноватики на сучасному етапі розвитку 
знайшли своє відображення в роботах І. М. Богданової, Л. І. Даниленко, 
В. Ф. Паламарчук, І. П. Підласого, А. І. Пригожина, О. Я. Савченко, 
В. А. Сластьоніна та ін. 

У працях М. В. Богдановича, Л. М. Дутко, М. В. Козака, Г. Копернік, 
Я. А. Короля, Л. П. Кочиної, Н. П. Листопад, Л. Штабової досліджуються 
питання програмового забезпечення процесу навчання математики за 
різними методичними підходами. Привертають увагу дослідників основні 
положення індивідуалізації та диференціації навчання математики 
(О. Пєхота, С. Логачевська, А. Фурман та ін.), системи використання 
індивідуальних та колективних форм навчально-пізнавальної діяльності в 
навчанні математики (Ю. Мальований, І. Чередов, О. Ярошенко та ін.); 
методичні основи розвитку математичного мислення та математичної 
культури (І. Каплунович, В. Краєвський, Є. Лодатко, Л. Фрідман та ін.). 

Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в 
освіту має не стільки теоретичне, скільки прагматичне значення, оскільки в 
умовах глобалізації воно стосується його історичного розвитку та 
перспектив, які пов’язані з так званими «високими технологіями». 
Необхідною умовою використання інноваційних технологій з математики 
є реформування системи освіти, розробка нових дидактичних і методичних 
концептуальних засад освіти. 

Головними напрямами цього процесу мають стати: 
• створення предметно-орієнтованих навчально-інформаційних 
середовищ, які дозволяють використовувати мультімедіа, системи 
гіпермедіа, електронні підручники тощо; 

• освоєння засобів комунікації (комп’ютерної мережі, телефонного, 
телевізійного, супутникового зв’язку для обміну інформацією); 

• навчання правил і навичок «навігації» в інформаційному 
просторі; 

• розвиток дистанційної освіти [3]. 
Навчання з використанням інноваційних технологій якісно пере-

вищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в 
межах класичної освіти: навчання, працевлаштування, планування кар’єри, 
безперервна освіта. Вищий навчальний заклад в усі часи був і залишається 
своєрідною моделлю, дзеркалом, яке відбиває життя і проблеми свого 
суспільства, тому освіта сьогодні – важливий чинник управління змінами 
суспільства. Вона має стати засобом підвищення добробуту громадян, 
чинником економічної стабільності і гарантом безпеки країни. А для цього 
система освіти повинна забезпечити студентам якісну освіту з 
урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей, працівникам 
освіти – гідні умови праці і життя, умови для професійного росту, 
самореалізації. І з цією метою необхідно впроваджувати в навчально-
виховний процес новітні технології, орієнтовані на особистість студента 
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[2, c. 73–74]. 
У фаховій підготовці студентів вагоме місце відводиться «Методиці 

викладання математики», яка належить до циклу педагогічних дисциплін. 
Як правило, її вивчають студенти педагогічних університетів та інститутів 
після того, як вони набули певної логічної, загальнодидактичної, 
психологічної та математичної підготовки. 

У практику по математичній підготовці нашого ВНЗ активно 
увійшли наступні технології навчання: 

• проектні технології, що забезпечують інтеграцію різнопред-
метних знань і вмінь із різних видів діяльності; 

• ігрові технології, що формують навички розв’язувати творчі 
завдання на основі вибору альтернативних варіантів; 

• інформаційно-комунікаційні технології; 
• інтерактивні методики (робота в групах, метод проектів, 

«розумовий штурм», «ажурна пилка», «кейс-метод», «акваріум», 
рольові та ділові ігри, «велике коло», «шкала думок», «бесіда за 
Сократом», «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», вправи-
енергізатори, групова дискусія, взаємне навчання); 

• технологія проблемного навчання; 
• методика гранування; 
• блочний метод викладання матеріалу; 
• кооперативна форма навчання. 
Для досягнення поставленої мети система роботи з розвитку творчої 

особистості має бути органічною сукупністю змісту, методів, форм, 
прийомів та засобів, які ставлять студента в умови суб’єкта творчої 
діяльності й забезпечують формування її особистості як дослідника 
[4, с. 27–29]. 

Основною формою навчання з «Методики викладання математики» у 
вищому навчальному закладі залишається лекція, незважаючи на її гостру 
критику як пасивної форми навчання. Лекції є однією з найдавніших та 
найпоширеніших форм викладання у вищій школі, курси лекцій 
синтезують великий обсяг знань, який викладач подає в опрацьованому 
вигляді. Але традиційні лекції не задовольняють попит студентів. На їх 
місце приходять мультимедійні лекції, які забезпечують наочний супровід, 
тренінг-лекції, інтерактивні дискусії, які забезпечують активну участь 
студентів у навчальному процесі. 

Організація мультимедійних лекцій з «Методики викладання 
математики» потребує наявність спеціальних аудиторій для проведення 
комп’ютеризованих лекцій, де є портативний комп’ютер, проектор, 
сумісний з наявним програмним, звуковим забезпеченням, екран, 
можливість затемнення аудиторії, доступ до Інтернету тощо. Мульти-
медійні лекції сьогодні в переважній більшості організовуються завдяки 
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особистому ентузіазму викладачів та їх творчості. Ще одна сторона 
проблеми в запровадженні мультимедійних лекцій – непідготовленість 
викладачів, які недосконало опанували комп’ютерні технології. Підготовка 
презентаційних програм, мультимедійних лекцій потребує неабияких 
зусиль, істотної підготовки. У вирішенні цього питання може бути цікавою 
співпраця студентів і викладачів. Нами була запропонована певна модель 
підготовки мультимедійних лекцій. Студенти, які швидше опановують 
сучасні комп’ютерні технології, можуть готувати мультимедійні 
презентації на задану тему, як творчі роботи, що сприятиме 
взаємозбагаченню, взаємному навчанню студента і викладача, зростанню 
інтелектуального рівня, побудові партнерських стосунків, академічної 
єдності [1, с. 124–126]. 

Гуманізація освіти, її орієнтація на розкриття особистісного 
потенціалу зумовили виникнення і вдосконалення нових освітніх 
технологій. Серед таких технологій особливе місце займає тренінгова 
форма навчання, яка забезпечує ефективне формування свідомих 
мотивацій, необхідних якостей, умінь, навичок, компетентності та є 
альтернативою лекцій. 

Виходячи з досліджень різних авторів та наших власних, можна 
зазначити, що особливість і переваги педагогічного тренінгу (перед 
іншими формами роботи вищого навчального закладу) полягають в 
поєднанні гуманістичних, демократичних принципів, з інтерактивними 
методами роботи, що дозволяє навчатись у комфортних умовах та залучати 
більшість учасників до навчально-виховного процесу; створювати ситуації 
успіху; добровільно брати участь та визначати власний темп розвитку, що 
забезпечує індивідуальний підхід; швидко застосувати набуті теоретичні 
знання на практиці; вивчати складні, емоційно значимі питання в 
безпечній обстановці тренінгу, а не в реальному житті з його загрозами та 
ризиками; максимально швидко занурюватись в практичну діяльність, що 
дозволить бути успішним, а відтак конкурентноспроможним в професійній 
діяльності. 

На сучасному етапі оволодіння «Методикою викладання матема-
тики» для більш результативного навчання виправдане застосування 
принципу наочності (використання таблиць, схем і т.д.), який може 
реалізуватися, на нашу думку, за допомогою комп’ютера. Таким чином, 
викладач оптимізує та урізноманітнює процес вивчення математики. 
Завдяки впровадженню комп’ютера в навчальний процес, пропагується 
свобода індивідуального вибору та вимагається відповідальне ставлення 
студента до власного навчання; розвивається інтелект студента як 
діалогізм свідомості через залучення до діалогу культур та поколінь; 
навчання у співробітництві, що робить акцент на необхідності розвитку 
індивідуальної відповідальності та комунікативних навичок для виконання 
спільного завдання й досягнення спільної мети; підвищення пізнавальної 
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активності за допомогою використання проблемних ситуацій і формування 
мотивації студента; формування розумових дій з чітким поділом на етапи. 

Отже, інтенсифікація сучасної математичної освіти відбувається 
завдяки застосуванню сучасних інноваційних методів навчання, 
спираючись на сучасні інформаційні технології. У майбутнього педагога 
утверджується ставлення до себе, як до значущої особистості, формується 
позитивна особистісна сутність. Закінчивши вищий навчальний заклад, 
такий випускник не тільки готовий до педагогічної взаємодії з учнем, а й 
уміє організувати взаємодію учнів на уроці. 

Інновації у вищій школі передбачають: 1) організацію науково-
дослідницьких та навчально-методичних робіт з проблем професійної 
освіти; 2) вивчення, узагальнення та поширення кращого вітчизняного, 
європейського та світового досвіду в цій сфері; 3) організація і проведення 
конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгових курсів з інноваційних 
методик викладання гуманітарних дисциплін у непрофільному ВНЗ. Крім 
того, у ВНЗ України широко використовується рейтингова система 
контролю організації навчального процесу й оцінки знань студентів. 
Головна мета – це поліпшення якості навчання шляхом активізації 
навчальної діяльності, стимулювання активної самостійної роботи 
студентів, а також створення умов для здорової конкуренції. 

За умов інноваційного навчання студент може навчитися робити 
свідомий вибір серед широкого спектра альтернатив і брати на себе 
відповідальність приймати самостійні рішення, щодо розв’язку задач та 
вправ. Важливо, що кожен може це робити свідомо й грамотно. У 
результаті застосування інтерактивних технологій створюються сприятливі 
можливості й для духовного розвитку особистості, а також ефективному 
процесу соціалізації. Слід зазначити, що інтерактивне навчання дозволяє 
різко збільшити процес засвоєння матеріалу, оскільки впливає не лише на 
свідомість учня, а й на його почуття, волю (дії, практику). 

Процес навчання математики – це не автоматичне викладання 
навчального матеріалу в голову студента. Він потребує напруженої 
розумової роботи людини, її власної активності участі в цьому процесі. 
Пояснення й демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть справжніх, 
стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою активного та 
інтерактивного навчання з математики. Майстерність викладача допомагає 
студентам досягти найкращих результатів тими засобами, які 
найоптимальніші в кожній окремій ситуації. 

Математична підготовка, організована за інтерактивними техноло-
гіями, сприяє розвитку мислення учнів уміння вислухати товариша і 
зробити свої висновки, вчитися повадки думку іншого і вміти 
аргументувати думку свою. Тому, з математики активно застосовують 
групову навчальну діяльність – модель організації навчання в малих 
групах, об’єднаних спільною навчальною метою. 
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Упровадження інноваційних технологій навчання з «Методики 
викладання математики» у вищій школі складає один із перспективних 
напрямів розвитку початкової освіти. Розробка та впровадження технології 
має здійснюватися в межах особистісно-орієнтованої моделі навчання з 
метою забезпечення неперервного математичного розвитку студентів. У 
технології навчання основна увага має надаватися конструюванню процесу 
навчання, в якому для кожного студента створюються умови для 
самореалізації, тобто вияву власних бажань, задоволення пізнавальних 
потреб, розвитку математичних здібностей, збагачення емоційно-
почуттєвої сфери та самоствердження в різних видах математичної 
діяльності. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у 
підготовці педагога : збірник наукових праць / за ред. В. М. Федорчук. – 
Кам’янець-Подільський : Абетка – НОВА, 2003. – 208 с. 

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / І. М. Дичківська. – 
К. : Академвидав, 2004. – 352 с. 

3. Коберник Г. Особливості застосування інтерактивних технологій 
навчання на уроках математики / Г. Коберник // Початкова школа. – 
2007. – № 10. – C. 21–25. 

4. Освітні технології : навч.-метод. посіб. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко. – 
К. : А.С.К., 2002. – 255 с. 

 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 
116 

 
  

 
  

 
 

 
 

 

 

  
 



 

 
117 

 Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 

 



 

 
118 

Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 
 

 

 
 

 



 

 
119 

 Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 

 

 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 
120 

 



 

 
121 

 Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 

 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 
122 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 
УДК 37.022 

 
Світлана Авксентієва 

 
АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ  

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА 
 

У статті розглянуто доцільність використання активних методів 
навчання в музично-педагогічній освіті. Обґрунтовується необхідність та 
важливість їх використання у формуванні професійної компетентності 
студентів відділення музичного мистецтва педагогічного коледжу. 
Визначено, що вибір активних методів навчання допомагає залучити 
студентів-музикантів до активної діяльності під час занять, сприяє 
самостійному оволодінню вміннями й навичками, пошуку шляхів вирішення 
практичних завдань. 

Ключові слова: музично-педагогічна освіта, підготовка студента, 
активні методи навчання, ділова гра, дискусія, стажування. 

 
Одним зі шляхів модернізації освітньої системи України та 

найперспективнішим шляхом удосконалення підготовки майбутніх 
спеціалістів, озброєння їх потрібними знаннями й практичними навичками 
є впровадження активних форм і методів навчання. 

Проблемі застосування активних методів навчання в науковій 
літературі присвячені праці І. В. Вачкова, А. В. Вербицького, Ю. М. Єме-
льянова, Є. А. Литвиненко, Л. А. Петровської, В. І. Рибальського, П. М. Ще-
рбань та багатьох інших. Проте потребує додаткового дослідження 
проблема застосування активних методів навчання у формуванні 
професійної компетентності студентів відділення музичного мистецтва 
педагогічного коледжу. 

Використання методів активного навчання у підготовці студентів є 
вкрай важливим тому, що вони мають великий вплив на засвоєння 
навчальної інформації та вироблення особистісних якостей. Існує думка, 
що віддавати перевагу методам активного навчання доцільніше, оскільки 
показники опановування нових навичок значно перевищують ті, що 
досягаються за допомогою традиційних методів. 

Метою статті є дослідження та аналіз активних методів навчання та 
важливість їх використання для формування професійної компетентності 
студентів відділення музичного мистецтва педагогічного коледжу. 

Вибір методів навчання повинен бути обумовлений дидактичними 
принципами, під якими розуміються вихідні положення, які визначають 
зміст, організаційні форми й методи навчального процесу відповідно до 
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загальної цілі й закономірностей [10, с. 254]. 
Метод навчання – спосіб подання (представлення) інформації 

студентові в ході його пізнавальної діяльності, реалізований через дії, які 
зв’язують педагога й студента. 

У практиці педагогіки вищої школи великого розповсюдження та 
застосування набули нетрадиційні методи навчання. Серед них особливої 
уваги заслуговують так звані «активні» методи навчання. Особливістю є 
спонукання студента та викладача до активності, обов’язкову взаємодію в 
процесі навчання студентів між собою чи з іншими суб'єктами НВП 
[6, с. 3]. 

Активні методи навчання – це методи, які спонукають учнів до 
активної розумової і практичної діяльності в процесі оволодіння 
навчальним матеріалом. Активне навчання передбачає використання такої 
системи методів, яка спрямована головним чином не на виклад викладачем 
готових знань, їх запам’ятовування і відтворення, а на самостійне 
оволодіння учнями знаннями і вміннями в процесі активної розумової та 
практичної діяльності. 

А. В. Вербицький інтерпретує сутність цього поняття наступним 
чином: активне навчання знаменує собою перехід від переважно 
регламентованих, алгоритмізованих форм і методів організації 
дидактичного процесу до розвиваючих, проблемних, дослідницьких, 
пошукових, що забезпечує народження пізнавальних мотивів та інтересів, 
умов для творчості в навчанні. 

У класифікації колективу авторів під керівництвом професора 
В. І. Рибальського особливості методів активного навчання визначено так: 

– примусова активізація мислення, коли студент змушений бути 
активним незалежно від його бажання; 

– досить тривалий час залучення студентів у навчальний процес, 
оскільки їх активність повинна бути не короткочасною та 
епізодичною, а значною мірою стійкою і тривалою (тобто 
протягом всього заняття); 

– самостійне творче вироблення рішень, підвищена ступінь 
мотивації та емоційності студентів. 

За цією класифікацією всі методи активного навчання поділяються 
на імітаційні й неімітаційні. 

Неімітаційні методи – способи активізації пізнавальної діяльності на 
лекційних заняттях. До неімітаційних належать традиційні форми занять: 
проблемна лекція, практичне заняття, лабораторна робота, семінар і 
тематична дискусія, дипломна й курсова роботи, виробнича практика, 
науково-практична конференція, науково-дослідна робота студентів, 
групова консультація. 

Імітаційні методи – форми проведення занять, у яких учбово-
пізнавальна діяльність побудована на імітації професійної діяльності. До 
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імітаційних віднесено як неігрові – аналіз конкретних ситуацій, імітаційні 
вправи, так і ігрові методи – ділову гру, розігрування ролей, ігрове 
проектування. 

На нашу думку, сучасний процес музично-педагогічної підготовки 
студентів у педагогічному коледжі вимагає використання методів 
активного навчання. Одним із перспективних шляхів формування 
професійної компетентності фахівців у музично-педагогічній освіті, 
озброєння їх потрібними знаннями і практичними навичками є 
впровадження активних форм і методів навчання. 

В основі активних методів лежать: 
• діалогічне спілкування, як між викладачем і студентами, так і між 
самими студентами; 

• у процесі діалогу розвиток комунікативних здібностей; 
• уміння вирішувати проблеми колективно; 
• розвиток мови студентів. 
Методи активного навчання використовуються для тренування та 

розвитку творчого мислення студентів, формування в них відповідних 
практичних умінь та навичок. Вони стимулюють і підвищують інтерес до 
занять, активізують та загострюють сприймання навчального матеріалу. 

Активні методи навчання поєднують форми індивідуального й 
колективного засвоєння професійних знань, умінь і навичок. 
Найефективнішими з них є ситуаційні методи: семінари й дискусії, 
співбесіди, практичні заняття. Такі навчальні дисципліни в системі 
музично-педагогічної освіти як основний музичний інструмент, 
акомпанемент, додатковий музичний інструмент, диригування, постановка 
голосу – це практичні заняття, на яких студенти одержують знання й 
уміння, виконуючи практичні дії (вправи, тренування). 

Для формування професійної компетентності студентів науковці 
Є. А. Литвиненко та В. І. Рибальський виділяють сім основних методів 
активного навчання: ділова гра, розігрування ролей, аналіз конкретних 
ситуацій, активне програмове навчання, ігрове проектування, стажування, 
проблемна лекція [6, с. 4]. 

На нашу думку, одним з найбільш ефективних активних методів 
навчання студентів-музикантів є ділова гра, яка включає наявність ігрового 
моделювання та розподіл ролей між учасниками гри; наявність загальної 
мети всього ігрового колективу, досягнення якої забезпечується 
взаємодією учасників гри, підкоренням їх різнобічних інтересів цій 
загальній меті. 

Педагогічна суть ділової гри: 
• активізувати мислення студентів; 
• підвищити самостійність майбутнього фахівця; 
• внести дух творчості в навчанні; 
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• наблизити навчання до професійної діяльності; 
• підготувати студента до професійної практичної діяльності. 
Можливості й вимоги методу ділової гри: 
• головним питанням у проблемному навчанні виступає «чому», а в 
діловій грі – «що було б, якби...»; 

• метод розкриває особистісний потенціал студента: кожний 
учасник може діагностувати свої можливості поодинці, а також і в 
спільній діяльності з іншими учасниками; 

• у процесі підготовки й проведення ділової гри кожний учасник 
повинен мати можливість для самоствердження й саморозвитку; 

• викладач повинен допомогти студентові стати в грі тим, ким він 
хоче бути, показати йому самому його кращі якості, які могли б 
розкритися в ході спілкування. 

Ціль ділової гри – сформувати певні навички й уміння студентів у їх 
активному творчому процесі. 

Позитивні фактори в застосуванні ділових ігор: 
• висока мотивація, емоційна насиченість процесу навчання; 
• підготовка до професійної діяльності; 
• післяігрове обговорення сприяє закріпленню знань. 
Наприклад, підсумкове заняття з фортепіано або його елемент, 

конкурси на краще виконання дитячих програмових творів можна 
проводити у вигляді ділової гри. Основна дидактична цінність ігрового 
методу в тому, що він відкриває перед студентами пізнавальні можливості, 
які недоступні їм за інших умов. Так, у діловій грі відтворюється 
предметний та соціальний зміст майбутньої професії. Студент виконує 
завдання, що несе в собі риси як навчальної, так і майбутньої професійної 
діяльності. Ділова гра дає можливість студентам систематизувати набуті 
теоретичні знання з предметів музично-теоретичного циклу, оволодіти 
практичними навичками у наближених до реальних умов роботи 
майбутнього фахівця; сприяє розвитку самостійності, творчої активності 
студентів, логічного нестандартного мислення, вихованню почуття 
відповідальності. Така гра мобілізує, поєднує теоретичні знання з 
практичними вміннями і сприяє створенню між викладачем і студентом 
особливих відносин довіри, форми приємної і корисної діяльності. За 
короткий час гра допомагає закріпити великий обсяг програмового 
матеріалу, перевірити рівень знань і вмінь студентів. Самому викладачеві 
така гра дає велике професійне задоволення тому, що завдяки їй процес 
навчання стає безперервною творчістю. Завершальний етап ділової гри має 
особливе значення. Обговорення проведеної гри має помітний вплив на 
студентів, змінює їх ставлення до майбутньої професії. Тому важливо 
проводити детальний аналіз ігрових дій, при цьому виявляти типові та 
індивідуальні помилки, відзначати прогалини в теоретичних знаннях та 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 
126 

практичній підготовці студентів, давати рекомендації щодо ліквідації 
вказаних недоліків, робити висновки. 

На нашу думку, доцільно частину підсумкових практичних занять з 
навчання гри на музичному інструменті (фортепіано) проводити у вигляді 
ділових ігор, на яких студенти мають можливість безпосередньо 
створювати моделі уроків для ЗОШ чи музичних занять для дошкільного 
навчального закладу з використанням різних методів навчання. 
Проведення заняття у вигляді ділової гри вимагає, насамперед, розуміння її 
як імітаційної моделі заздалегідь визначеної діяльності. Самостійно 
підготовлені моделі уроків і музичних занять допомагають студентам 
оволодіти належними вміннями керувати діяльністю учнів та дошкільнят, 
відпрацьовувати окремі етапи, створювати навчальні ситуації. 

Отже, навчальний процес, побудований на основі ігрових 
дидактичних форм, допомагає значно активізувати пізнавальну діяльність 
студентів, реалізувати творчі компоненти розвитку особистості. 

Порівняно з іншими формами навчання, ігрові методи мають такі 
позитивні аспекти: висока результативність у засвоєнні знань і формуванні 
вмінь; формування вміння співпрацювати та мотивів навчання; розвиток 
гуманних стосунків між студентами та навчально-творча діяльність 
(планування, рефлексія, контроль, самоконтроль). У дидактичній грі 
навчальні завдання виступають опосередковано, що забезпечує їх 
ефективність. 

Розігрування ролей є простішим методом порівняно з діловою грою, 
що потребує менших затрат часу та засобів на розробку та впровадження. 
Взаємодія учасників ігрового заняття може здійснюватися, зокрема, у 
вигляді дискусій. 

На нашу думку, одним із ефективних активних методів навчання в 
освітньо-професійній підготовці студентів-музикантів педагогічного 
коледжу є дискусія. Елементи дискусії (суперечки, зіткнення позицій, 
навмисного загострення й навіть перебільшення протиріч в обгово-
рюваному змістовному матеріалі) можуть бути використані майже в будь-
яких організаційних формах навчання, включаючи лекції. У лекціях-
дискусіях звичайно виступають два викладачі, що захищають принципово 
різні точки зору на проблему, або один викладач, що володіє артистичним 
дарунком перевтілення (у цьому випадку іноді використовуються маски, 
прийоми зміни голосу). На нашу думку, в процесі навчання студентів-
музикантів даний метод також доцільно використовувати при проведенні 
відкритих виховних годин, «круглих столів», лекцій-концертів тощо. 

Предметом дискусії можуть бути не тільки змістовні проблеми, але й 
моральні, а також міжособистісні відносини самих учасників групи. 
Результати таких дискусій (особливо коли створюються конкретні ситуації 
морального вибору) набагато сильніше модифікують поводження людини, 
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чим просте засвоєння деяких моральних норм на рівні знання. Дискусійні 
методи виступають як засіб не тільки навчання, але й виховання. 

Дискусійні методи навчання допомагають студентам-музикантам 
ефективно усвідомлювати й засвоювати навчальний матеріал тому, що 
вони беруть активну участь в обговоренні питання, що обов’язково змушує 
їх зайняти власну позицію щодо обговорюваної проблеми, а значить, 
краще запам’ятати необхідні знання. Дискусійні методи допомагають 
студентам не тільки відстоювати власну точку зору, а й у ході дискусії 
знайти правильну відповідь або рішення. Такі методи сприяють вмінню 
аргументовано викладати власні думки, доводити свою точку зору, логічно 
будувати відповідь. Також у процесі обговорення (аналіз педагогічної 
практики, відкритих індивідуальних практичних занять, концертних 
виступів тощо) підвищується інтелектуальна діяльність студентів-
музикантів. 

Аналізу конкретних ситуацій як нетрадиційного методу навчання 
властиві: наявність складної задачі чи проблеми, формулювання 
викладачем контрольних запитань з даної проблеми, обговорення 
можливих варіантів її вирішення. Цей метод широко застосовується в 
музично-педагогічній освіті, наприклад, на практичних індивідуальних 
заняттях. 

Метод активного програмового навчання характеризується однією 
специфічною рисою – поінформованістю викладача в правильному чи 
найоптимальнішому вирішенні поставленої перед студентами проблеми. 

«В принципі методи активного програмового навчання та ігрового 
проектування можуть розглядатися як різновидності методу аналізу 
ситуацій. Їх виділення пов’язане з суттєвими відмінностями призначення, 
областей використання та масштабу ситуацій, що розглядаються» [6, с. 11]. 

Метод ігрового проектування характеризується наявністю дослідної, 
методичної проблеми або завдання, яку повідомляє студенту викладач. 
При використанні цього методу відсутнє наперед відоме вирішення 
поставленої перед студентом задачі. Метод проектування завжди 
передбачає творчу діяльність. На нашу думку, такий метод навчання 
доцільно широко використовувати в музично-педагогічній освіті студентів 
педагогічного коледжу. Робота над проектом займає тривалий час, але 
результат (презентація проектів) може бути основою підсумкового заняття, 
наприклад, заняття-концерту. В основі проекту може бути, наприклад, 
проблема популяризації музики, яку вивчають, або вивчення та 
інтерпретація студентом музичних творів до концертного виконання на 
семестровому чи державному іспиті з фаху. Використання у процесі 
навчання методу проектування допомагає розкрити створення студентом-
музикантом творчої роботи від задуму до втілення. Отже, метод 
проектування значно активізує вивчення навчальних дисциплін, робить 
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його більш результативним. 
Стажування як метод навчання полягає в тому, щоб студент у ролі 

стажиста займав певну посаду. Хоча і під контролем, він повинен 
самостійно діяти, тобто приймати рішення, взаємодіяти з іншими 
посадовими особами. Цей метод широко застосовується для студентів-
музикантів на педагогічній практиці в ДНЗ та ЗОШ. Саме використання 
цього методу найбільш повно відображає рівень здобутих знань студента, 
вміння застосовувати ці знання на практиці та формує особистість 
майбутнього педагога. 

Проблемною є така лекція, що містить у собі проблемні, дискусійні 
твердження, варіанти вирішення яких досягаються обов’язковим 
обговоренням їх між усіма присутніми. Цьому передує монолог викладача, 
в якому він вводить слухачів у проблему, вказує на можливі підходи до її 
аналізу на матеріалі співставлення різних факторів та теорій і знайомить з 
деякими умовами та прецендентами її розв’язання, створюючи тим самим 
грунт для проблематизації зовнішнього діалогу. Цей метод також доцільно 
використовувати в підготовці майбутнього педагога-музиканта. Проблемна 
лекція може бути використана також при проведенні виховних годин та 
конкурсів на певну професійну тематику. 

Отже, використання активних методів навчання в організації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі музично-
педагогічної підготовки допомагає залучити студентів до активної 
діяльності під час занять і позаурочних заходів, відповідно сприяє 
самостійному оволодінню вміннями й навичками, пошуку шляхів 
вирішення різноманітних завдань. 

Вивчення наукової та методичної літератури з проблеми дозволило 
зробити висновок про те, що технологія активного навчання – це така 
організація навчального процесу, при якій неможливо не брати участь в 
пізнавальному процесі: кожен студент або має певне рольове завдання, в 
якому він повинен публічно прозвітувати, або від його діяльності залежить 
якість виконання поставленої перед групою пізнавальної задачі. 

Така технологія включає в себе методи, що стимулюють пізнавальну 
діяльність студентів-музикантів, втягують кожного з них у розумову й 
поведінкову активність і спрямована на усвідомлення, відпрацювання, 
збагачення і особистісне прийняття наявного знання кожним із них. Для 
майбутніх педагогів-музикантів важливо володіти педагогічними 
технологіями, які зорієнтовані на динамічні зміни в навколишньому світі. 
Професійна компетентність студентів-музикантів є основою для їх 
самовдосконалення. Перевага всіх розглянутих методів технології 
активного навчання очевидна. Розумне й доцільне використання цих 
методів значно підвищує розвиваючий ефект навчання, створює атмосферу 
напруженого пошуку, викликає в студентів і викладачів масу позитивних 
емоцій і переживань. 
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УДК 371.134:378.094 
 

Світлана Авхутська 
 

ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ: РЕЗУЛЬТАТИ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 
У статті зроблено спробу проаналізувати результати експери-

ментальної роботи з впровадження педагогічних умов формування 
полікультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі 
професійної підготовки. Наведено критерії (мотиваційний, когнітивний, 
діяльнісний, особистісно-рефлексивний) та показники рівнів (високого, 
середнього, низького) полікультурної компетентності студентів істо-
ричних факультетів. Представлено порівняльний аналіз результатів 
констатувального та формувального етапів експерименту з формування 
даної якості у майбутніх учителів історії двох регіонів України, що 
підтвердили ефективність визначених педагогічних умов. 

Ключові слова: полікультурність, полікультурна компетентність, 
професійна підготовка, педагогічні умови формування полікультурної 
компетентності майбутніх учителів історії, критерії та показники рівнів 
полікультурної компетентності, педагогічний експеримент. 

 
Загострення міжетнічних та міжнаціональних взаємин, що 

спостерігається сьогодні в Україні, свідчить про те, що нині занадто 
крихкими між людьми, усередині громади й суспільства, між державами є 
цінності миру, взаємоповаги, терпимості й дружби. Полікультурна освіта, 
яка сприяє формуванню толерантності кожної людини до іншої культури 
та її носіїв, найбільшим чином відповідає потребам сучасного українського 
суспільства та його намірам щодо приєднання до європейської спільноти. 
Тому актуальною постає проблема формування вчителя як такого 
наставника, котрий буде здатний виховати громадянина світу з 
планетарним баченням і такою поведінковою нормою і етикою, за яких 
пріоритетними будуть вічні загальнолюдські та національні чесноти. 

Особливо важливо сформувати цю якість у майбутніх учителів 
історії, тому що розуміння української історії в контексті національної 
ідентичності й культурної різноманітності має стати нагальною потребою 
не лише для етнічних українців, а й для всіх громадян України – 
представників близько 130 національностей, незалежно від національної, 
релігійної приналежності, оскільки всі вони є українською полікультурною 
спільнотою. 

Останнім часом дослідженню проблеми полікультурності вітчизняні 
науковці приділяють значну увагу, зокрема, в дисертаціях проаналізовано 
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зарубіжний досвід полікультурної освіти в Польщі (О. Івашко, 2012), 
Канаді (О. Жорняк, 2013), досліджено формування полікультурної 
компетентності іноземних студентів під час навчання в українських вузах 
(Ху Дихуа, 2013), майбутніх вчителів (Л. Чередниченко, 2012) та 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (Т. Осьмак, 2012). 

Проте, виявлений автором переважно низький рівень сформованості 
полікультурної компетентності майбутніх учителів історії вищих 
навчальних закладів (46,8 %) центрального та північно-східного регіонів 
України свідчить про недостатнє відображення проблеми полікультурності 
в змісті, методах і формах підготовки вчителів історії у вітчизняних вищих 
педагогічних навчальних закладах. Тому наша дослідницька мета полягає 
в аналізі результатів експериментальної роботи з впровадження 
педагогічних умов формування полікультурної компетентності майбутніх 
учителів історії в процесі професійної підготовки. 

На основі узагальнення існуючих ідей полікультурної компетент-
ності визначено, що полікультурна компетентність майбутнього учителя 
історії є інтегративним професійно-особистісним утворенням, що 
формується в процесі професійної підготовки і складається з комплексу 
історичних і культурологічних знань, професійно-педагогічних умінь, 
навичок міжкультурної взаємодії та професійно значущих особистісних 
якостей, що сприятиме ефективному здійсненню педагогічної діяльності 
на засадах полікультурності в умовах полікультурного суспільства. 

У процесі підготовки до експериментальної роботи виокремлено 
критерії та показники рівнів (високого, середнього, низького) сфор-
мованості даного інтегративного утворення: мотиваційний (ставлення до 
полікультурної компетентності як до ціннісного професійно значущого 
утворення, потреба в її формуванні, орієнтація на національні та 
полікультурні цінності); когнітивний (сформованість і характер засвоєння 
знань, необхідних учителю історії для здійснення професійної діяльності 
на засадах полікультурності); діяльнісний (сформованість умінь здійсню-
вати діяльність на засадах полікультурності); особистісно-рефлексивний 
(адекватність самооцінки, виявлення полікультурно і професійно значущих 
якостей, культурна та національна самоідентифікація). 

На констатувальному етапі експерименту було розв’язано коло 
завдань: визначення групової приналежності студентів історичних 
факультетів, зокрема гендерної, соціальної, етнічної, мовної, релігійної; 
виокремлення уявлень майбутніх учителів історії про проблему 
полікультурності, виявлення ставлення до необхідності посилення 
полікультурної підготовки педагога; виявлення якостей особистості 
майбутніх учителів, що допомагають їм здійснювати позитивну 
міжкультурну взаємодію з іншими людьми; визначення рівня культури 
толерантності як базової моральної якості особистості; виявлення 
факторів, що впливають на формування полікультурної компетентності 
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майбутнього учителя історії у процесі підготовки; визначення рівня 
сформованості полікультурних вмінь студентів. Аналіз зазначених 
аспектів полікультурної компетентності в межах констатувального 
експерименту дав змогу з’ясувати загальні тенденції та відмінності в 
полікультурно-особистісних проявах студентів історичних факультетів 
педагогічних ВНЗ центрального та північно-східного регіонів України та 
виявити вихідний рівень сформованості полікультурної компетентності. 

Так, аналіз особистісної та мотиваційної сфер студентів двох регіонів 
України засвідчив, що в цілому студенти спрямовані на ефективну 
майбутню педагогічну діяльність, бажають розвивати полікультурні якості, 
зокрема толерантність, емпатійність, комунікабельність, відповідальність. 
Було відмічено, що у студентів центрального регіону рівень розвитку 
культури толерантності вищий ніж у студентів північно-східного регіону 
(різниця складає 5,5 %). Вірогідність цих даних було перевірено за 
допомогою t-критерію Стьюдента, який у даному випадку Р(t) = 2,88 на 
п’ятивідсотковому рівні вірогідності Р [1, с. 224]. Також студенти 
центрального регіону відрізнялися більш вираженою патріотичною 
спрямованістю на традиції й ідеали українського народу, ніж студенти 
північно-східного регіону. Отже, перевірені статистично емпіричні дані 
підтвердили теоретичне положення полікультурної освіти про те, що 
людина, добре обізнана про власну культуру, здатна краще зрозуміти й 
поважати цінності інших культур. 

Проте аналіз когнітивної та діяльнісної сфер полікультурної 
компетентності респондентів дав можливість зробити висновок про 
переважно низький рівень сформованості знань та умінь майбутніх 
учителів історії здійснювати професійну діяльність на засадах 
полікультурності в умовах полікультурного суспільства. Так, студенти 
обізнані про деякі напрями полікультурної роботи педагога, фрагментарно 
володіють полікультурними знаннями, але ці знання «розпорошені» по 
різним навчальним дисциплінам (культурології, соціології, релігієзнавства, 
етики та ін.). Крім того, студентами історичних факультетів суттєво 
недооцінені полікультурно розвивальні можливості історичних та 
педагогічних дисциплін, а саме етнопедагогіки як засобу полікультурного 
виховання, громадянської освіти як засобу громадянського виховання, 
теорії та методики навчання історії, де полікультурність розглядається як 
одна із головних засад викладання історичних подій. 

Формувальний експеримент було спрямовано на перевірку 
педагогічних умов формування полікультурної компетентності майбутніх 
учителів історії у процесі професійної підготовки: усвідомлення 
студентами важливості викладання історії на засадах полікультурності та 
перспектив використання полікультурного знання в майбутній професійній 
діяльності в полікультурному середовищі; застосування активних та 
інтерактивних форм, методів, освітніх технологій організації навчально-
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виховного процесу, спрямованих на відпрацювання вмінь і розвиток 
професійно значущих (інтелектуальних, комунікативних, рефлексивних) 
здібностей студентів; напрацювання майбутніми вчителями історії 
власного досвіду професійної діяльності на засадах полікультурності в 
умовах педагогічної практики. 

На основі аналізу праць вітчизняних та зарубіжних науковців [2–4] 
встановлено, що викладання історії на засадах полікультурності 
передбачає врахування принципів культуровідповідності (органічна 
єдність освіти з історією, культурою, мовою, традиціями і звичаями 
народу, що забезпечує духовну наступність та спадкоємність поколінь), 
інтеркультурності (інтегрованість української історії в контекст 
європейських та світових історичних процесів), толерантність (сприяння 
культурному плюралізму, поважне ставлення до історії та культури інших 
націй, й особливо до тих, які мешкають на території України). Напрямами 
реалізації даної педагогічної умови було обрано актуалізацію, система-
тизацію та поглиблення знань студентів (філософських, культурологічних, 
релігійних, історичних тощо) про культуру, релігію, етнос, націю, 
ідентичність, підходи і способи їх пізнання з метою пояснення ситуацій 
міжкультурної взаємодії в шкільних курсах всесвітньої історії й історії 
України; розширення знань про джерела інформації з питань культурної 
взаємодії різних народів на окремих етапах історії та набуття вмінь 
самостійно інтерпретувати їх зміст, критично аналізувати й оцінювати; 
набуття знань методів і прийомів створювати позитивний емоційний 
клімат навчального заняття та безконфліктне педагогічне середовище; 
коректно висвітлювати дискусійні теми, пов’язані з міжкультурною 
взаємодією на різних історичних етапах; розвиток уміння адаптуватися у 
полікультурному середовищі, використовуючи знання з історії та інших 
дисциплін для досягнення порозуміння в ситуаціях опосередкованого та 
безпосереднього міжкультурного спілкування. 

Формувальний експеримент було проведено в три етапи: 
пред’явлення полікультурних знань та цінностей, їх усвідомлення й 
прийняття; реалізація полікультурно-ціннісних орієнтацій в навчальній 
діяльності з метою набуття полікультурних умінь; закріплення знань та 
умінь полікультурної діяльності в освітній сфері. 

Результати констатувального експерименту засвідчили сутнісні 
позитивні зміни за всіма критеріями полікультурної компетентності 
майбутніх учителів історії. За когнітивним критерієм збільшилась 
кількість студентів з високим (на 29 %) та середнім рівнем (на 20 %) 
сформованості цього критерію, натомість суттєво зменшився низький 
рівень (на 49 %). Це свідчить про те, що майбутні учителі історії оволоділи 
системою полікультурних знань, набули уявлення про педагогічну 
діяльність на засадах полікультурності, дізналися про ефективність 
активних та інтерактивних форм, методів, освітніх технологій у 
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формуванні полікультурності в учнів. Відбулися суттєві позитивні зміни у 
володінні майбутніми педагогами полікультурними вміннями (на кінець 
експериментальної роботи кількість студентів, що володіли вміннями на 
низькому рівні, зменшилася майже в 2,5 рази і склала 16,1 %). Такі дані 
дозволили припустити, що розроблені і поетапно впроваджені педагогічні 
умови формування полікультурної компетентності майбутніх вчителів 
історії дозволили досягти студентам високого та середнього рівнів 
практичної готовності до творчого застосування полікультурних знань та 
вмінь і набути власний досвід педагогічної діяльності на засадах 
полікультурності. Тенденції до збільшення високого та середнього рівнів 
спостерігалися також за мотиваційними та особистісно-рефлексивними 
критеріями полікультурної компетентності (статистичну значущість 
результатів експерименту доведено використанням t-критерію Стьюдента, 
який за кожним критерієм Р (t) ≤ 0,05 на п’ятивідсотковому рівні 
вірогідності P = 0,05) [1, с. 225]. 

Отже, впровадження в навчально-виховний процес педагогічних 
умов формування полікультурної компетентності майбутніх учителів 
історії в процесі професійної підготовки підтвердили прогностичні 
сподівання дослідження, оскільки за результатами експериментальної 
роботи 38,7 % студентів досягли високого й середнього рівня 
сформованості полікультурної компетентності. Проведене дослідження не 
вичерпує всіх аспектів обраної проблеми. До перспектив подальших 
напрямів вважаємо за доцільне віднести уточнення й поглиблення 
представленої концепції формування полікультурної компетентності 
майбутніх учителів історії з урахуванням зарубіжного досвіду розвитку 
даного професійно-особистісного утворення. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ) 
 
У статті актуалізовано проблему формування компетентного 

фахівця у галузі філологічної освіти. Проаналізовано наукові теоретичні 
підходи до визначення поняття «професійна підготовка». При формуванні 
професійної компетентності вчителя української мови й літератури 
важлива роль належить педагогічній практиці, під час проходження якої 
студенти освоюють практичну педагогічну діяльність з елементами 
науково-дослідної діяльності. Педагогічну практику студентів-філологів 
автором розглянуто як засіб професійної підготовки та оволодіння 
професійною діяльністю. 

Ключові слова: професійна підготовка, педагогічна практика, 
професійна компетентність, кваліфікований фахівець. 

 
Входження України в європейський освітній простір передбачає 

реформування системи вищої професійної освіти, зокрема підвищення її 
якості. Сучасна вища школа зорієнтована на якісну підготовку фахівця, 
який відповідає змінам, що відбуваються на ринку праці. У зв’язку з цим 
гостро постає проблема підготовки професійно компетентних педагогів, 
формування яких відбувається протягом усього навчально-виховного 
процесу у вузі, і, насамперед, у процесі педагогічної практики. На наш 
погляд, результати практики засвідчують готовність студентів до 
професійної діяльності. 

На сьогодні проблему професійної підготовки педагогів досить 
широко представлено в працях вітчизняних дослідників Н. Батечко, 
О. В. Баркунова, І. Зязюна, С. Калашнікової, В. Коваль, Т. О. Кожевникова, 
В. Кременя, Т. А. Крюкова, В. Майбороди, Н. Побірченко, О. Семеног, 
С. Сисоєвої, які розглядають проблеми вищої педагогічної освіти, 
формування педагогічної майстерності, професіоналізму, підготовки 
вчителів до педагогічної практики. Професійна підготовка вчителя 
розглядається науковцями як процес формування творчої особистості, 
здатної до саморозвитку, самовдосконалення та продуктивної діяльності, 
який передбачає новий підхід до формування професійної компетентності 
майбутніх педагогів [3, с. 30]. Разом з тим у психолого-педагогічній 
літературі недостатньо розроблено проблему професійної компетентності 
майбутніх учителів-філологів у процесі проходження педагогічної 
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практики. 
Мета статті – проаналізувати теоретичний аспект педагогічної 

практики студентів-філологів у контексті професійної підготовки у вищих 
педагогічних навчальних закладах. 

Професійна компетентність як пріоритетна характеристика фахівця 
знаходиться в центрі вивчення педагогічної науки. Розробці теоретико-
методологічних основ підготовки майбутнього вчителя, становлення його 
як компетентного фахівця-професіонала присвячені роботи В. Артаутова, 
Є. Бондаревскої, В. Данильчука, В. Фоменко, К. Якименської. 

У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» 
поняття «підготовка» розглянуто як«запас знань, навичок, досвід і т. ін., 
набутий у процесі навчання, практичної діяльності» [2, с. 952]. О. Абдуліна 
трактує професійну підготовку майбутніх педагогів як«процес формування 
та збагачення установок, знань та вмінь, які необхідні майбутньому 
фахівцю для адекватного виконання специфічних завдань навчально-
виховного процесу» [1, с. 40]. 

На думку В. Коваль, «професійна підготовка майбутніх вчителів-
філологів є цілеспрямованим, динамічним, інноваційним процесом, 
адаптованим до реальних умов вищoгo навчального закладу, що 
визначається кoнкурентoспрoмoжністю ВНЗ на ринку освітніх послуг» 
[3, с. 166]. 

О. Семеног визначає професійну підготовку майбутніх учителів 
української мови і літератури як «цілеспрямовану діяльність, що 
представляє єдність змісту, структури, мети навчання і виховання, 
сукупність психологічних і моральних якостей особистості, знань, умінь, 
навичок, філологічних і педагогічних здібностей, набуття яких дає 
можливість формувати позитивну мотивацію студентів до педагогічної 
діяльності, сприяє оволодінню ними необхідним обсягом загально-
культурних, психолого-педагогічних і спеціальних знань, дозволяє 
викладати українознавчі, філологічні предмети й виконувати пошуково-
дослідну і виховну роботу» [4, с. 32]. 

У системі професійної підготовки вчителів-філологів важлива роль 
належить саме педагогічній практиці, яка є необхідним етапом у підготовці 
студентів до професійної діяльності. Під час проходження педагогічної 
практики студенти освоюють практичну педагогічну діяльність з 
елементами науково-дослідної діяльності. Це дає можливість оволодіти 
методами дослідження, виробити здатність спостерігати, узагальнювати, 
робити висновки, вивчати певну проблему. Крім того, науково-дослідна 
робота надає допомогу при написанні курсових і випускних 
кваліфікаційних робіт з теорії і методиці навчання української мови та 
літератури. 

Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 

 
137 

науки України від 07.03.2001 р. № 1/9-97 педагогічна практика є 
обов’язковою складовою навчально-виховного процесу, логічним його 
продовженням та завершенням. 

Педагогічна практика студентів є основною частиною Державного 
освітнього стандарту вищої професійної освіти, що забезпечує єдність 
теоретичної і практичної підготовки студентів до практичної діяльності. 
Ефективна педагогічна практика є міцним фундаментом для закладання 
основних педагогічних умінь і навичок майбутніх вчителів. 

У процесі роботи над науковою проблемою студент користується 
різними методами педагогічних досліджень: спостереження, бесіди з 
учнями і вчителями, анкетування, тестування, вивчення шкільної 
документації, дослідно-експериментальне навчання тощо. У період 
педагогічної практики студенти здійснюють взаємодію, педагогічне 
співробітництво вчителя і учнів у досягненні поставлених цілей, освоюють 
прийоми і методи, що активізують пізнавальну діяльність учнів, 
розвивають власні творчі сили, ініціативу до самоосвіти. 

К. Ушинський писав, що «метод викладання можна вивчити з книги 
або зі слів викладача, але набути навик у вживанні цього методу можна 
тільки тривалою і довготривалою практикою» [5, с. 544].Саме на практиці 
студент може зрозуміти, чи правильно він вибрав для себе сферу 
діяльності. Вчителю сьогодні недостатньо бути лише знавцем свого 
предмета. Ефективність його роботи визначається самою особистістю 
викладача, його світоглядом, культурою. 

Освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні 
програми базуються на підготовці висококваліфікованих учителів-
філологів, професійна компетентність яких складається з базових знань і 
умінь, загальної культури, комунікабельності, духовності, а також інших 
професійно-значущих особистісних якостей майбутнього вчителя. 

Відповідно до навчальних планів на філологічних факультетах 
існують такі види педагогічної практики: практика з фахових методик 
(пробні уроки), 7 семестр (1 тиждень), (українська мова і українська 
література); стажерська практика (бакалаврів), 8 семестр (5 тижнів); 
державна практика (спеціалістів), 9 семестр (6 тижнів); асистентська 
практика (магістрів), 12 семестр (3 тижні). 

До найважливіших завдань педагогічної практики на філологічних 
факультетах відносимо наступні: 

– набуття майбутніми вчителями професійних якостей; 
– поглиблення і закріплення одержаних в університеті знань з 
педагогіки, психології, методики, спеціальних дисциплін і 
застосування їх на практиці для вирішення конкретних 
педагогічних завдань; 

– психологічна адаптація в педагогічному колективі; 
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– озброєння студентів уміння спостерігати та аналізувати 
навчально-виховну діяльність, що проводиться з учнями; 

– накопичення досвіду самостійної роботи; засвоєння нових 
методичних технологій; 

– освоєння наукової організації праці вчителя-словесника; 
– вивчення, аналіз і узагальнення передового педагогічного досвіду, 
а також аналіз і оцінка результатів своєї педагогічної діяльності; 

– розвиток педагогічного мислення, любові до майбутньої професії, 
поліпшення своїх педагогічних здібностей; 

– конкретизація, вдосконалення і розвиток необхідних професійних 
якостей вчителя української мови та літератури. 

Із метою формування професійної компетентності майбутніх 
учителів можна використовувати удосконалений зміст педагогічної 
практики, під час якої студент набуває досвіду практичної діяльності 
шляхом поглиблення професійно значущих знань, умінь, компетенцій у 
процесі їх застосування, вивчення зарубіжного та вітчизняного 
перспективного педагогічного досвіду вчителів-словесників, знайомства з 
новітніми освітніми технологіями, методами і прийомами, елементами 
професійної діяльності, сучасними засобами навчання, обміну творчими 
ідеями. У ході педагогічної практики студенти розробляють методичні 
матеріали з певної навчальної теми або розділу курсу «Українська мова і 
література», проводять відкриті уроки, позакласні заходи, майстер-класи, 
готують відповідну документацію, здійснюють аналіз і самоаналіз 
проведених уроків, звіт про проходження практики. 

Актуальність розробки системи організації та проведення 
педагогічної практики як засобу формування ключових компетентностей 
полягає в цілісному інтегрованому її поданні з усвідомленням конкретних 
диференційованих завдань поетапного переходу учнів від рівнів нижчого 
порядку до вищих через набуття пізнавальних, особистісних, самоосвітніх, 
ключових компетентностей. 

Систему організації та проведення педагогічної практики слід 
розглядати як сукупність форм і методів навчального процесу, які 
базуються на основі чинних програм з урахуванням профілів навчання, 
індивідуальних особистісних потреб та запитів учнів. 

Реалізація завдань і програми педагогічної практики залежить від 
чіткості її організації. Організовуючи практику, необхідно забезпечити 
особистісно орієнтований, комплексний і творчий характер підготовки 
кожного студента, який у період практики неповинен виступати тільки як 
об’єкт навчання і виховання. Продумуючи організацію педагогічної 
практики в навчальному закладі, необхідно орієнтуватися не тільки на 
виконання програми практики, але, перш за все, підходити до кожного 
студента як до унікальної особистості, цілеспрямовано й послідовно 
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розкриваючи в ньому професійні якості. 
Педагогічна практика у вищому навчальному закладі є однією з 

найважливіших етапів підготовки вчителя до практичної діяльності в 
загальноосвітніх закладах різних типів. Вона є зв’язком між теоретичним 
навчанням і майбутньою самостійною роботою у школі. У ході практики 
закріплюються та поглиблюються теоретичні знання, набуті під час 
навчання, виробляються професійні уміння й навички, розвиваються 
педагогічне мислення і творчі здібності, інтенсифікується процес 
формування професійно-особистісних якостей. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе 
высшего педагогического образования / О. А. Абдулина. – М. : 
Просвещение, 1990. – 141 с. 

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і 
допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 
2005. – 1728 с. 

3. Коваль В. О. Теоретичні і методичні засади формування професійної 
компетентності майбутніх учителів-філологів у вищих педагогічних 
навчальних закладах : монографія / В. О. Коваль. – Умань : ПП 
Жовтий О. О., 2013. – 455 с. 

4. Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української 
мови і літератури : монографія / О. М. Семеног. – Суми : Мрія-1, 
2005. – 404 с. 

5. Носовець Н. М. Проблеми підготовки вчителя в працях К. Д. Ушин-
ського [Електронний ресурс] / Н. М. Носовець. – Режим доступу : 
irbis-nbuv.gov.ua. 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 
140 

УДК 378.126 
 

Олександр Євсюков 
 

ПРОВІДНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
У статті зроблена спроба визначення та призначення провідних 

принципів для формування професійно-педагогічної компетентності 
майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів для якісної 
організації системи навчання і виховання як складного динамічного явища, 
яке відображає конкретні соціально-політичні, економічні реалії і, у свою 
чергу, впливає на них. Приділена увага не тільки традиційним принципам, 
а і визначенню спеціальних принципів, що дозволять відібрати адекватну 
систему елементів змісту освіти, необхідних майбутнім викладачам для 
успішної професійної діяльності в аграрних ВНЗ. 

Ключові слова: провідні принципи, спеціальні принципи, формування, 
педагогічний процес, компетентність, майбутній викладач, магістратура. 

 
Сучасний навчально-виховний процес можливо сьогодні розглядати 

тільки як цілісну складну педагогічну систему, що складається з окремих 
частин, пов’язаних між собою. Внутрішню структуру такої педагогічної 
системи можна розглядати з різних поглядів. Але в будь-якому випадку 
одним із її предметів, що має вагоме значення, є компонентний склад 
навчального процесу. Компонентний склад навчального процесу з 
підготовки майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів 
визначається видом інформаційного процесу, типом засобів передачі 
інформації та управлінням пізнавальною діяльністю магістрантів. Його 
елементи: зміст, принципи, форми, методи і засоби. 

Уважаємо, що в процесі формування професійно-педагогічної 
компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів 
окрім провідних принципів навчання необхідно висвітлити спеціальні 
принципи, що врахують специфіку викладацької діяльності в зазначеній 
галузі. Тому в нашому дослідженні ми будемо приділяти увагу 
традиційним і спеціальним принципам як основним вимогам, що повинні 
забезпечити якість процесу підготовки майбутніх викладачів саме вищих 
аграрних навчальних закладів. 

Питання «Яким повинен бути викладач вищої школи?» завжди було 
предметом уваги багатьох видатних вітчизняних та зарубіжних педагогів і 
психологів, зокрема А. Дістервега, І. Зязюна, Я. Коменського, А. Мака-
ренка, В. Сухомлинського, К. Ушинського та інших. У їхніх працях 
висвітлені питання професійної підготовки педагога, розглянуті умови 
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формування педагогічної майстерності, її складові. 
Педагогічна діяльність вперше була виділена із цілісного 

педагогічного процесу В. Сластьоніним і А. Міщенко. Вони відокремили 
педагогічну діяльність від трудового педагогічного процесу. 

В. Леднев вказував на те, що педагогічна діяльність обумовлена 
різницею таких понять як «технологічний процесс» і «трудовий процесс». 
На думку вченого, технологічний процес є сукупністю природних впливів 
на якісь об’єкта в поєднанні з безпосередніми чи опосередкованими діями 
людини. Трудовий процес – це діяльність, за якої технологічний процес є 
засобом досягнення певних цілей. 

Професія викладача – одна з найбільш творчих і складних професій, 
так як поєднує науку та багатофункціональну діяльність. 

Права та обов’язки викладачів визначені в таких основних 
документах: 

− Закон України «Про освіту» [1, с. 55–56]; 
− Закон України «Про професійно-технічну освіту» (Розділ 8, с. 45–48); 
− Закон України «Про вищу освіту» [2, с. 50–51]. 
Проблемі формування і становлення професійної компетентності 

особистості приділяється значна увага, але, в основному, досліджували 
компетентність учителів такі науковці, як З. Виходцева, Л. Карпова, 
Ж. Серікова, В. Стешенко, Л. Чернікова та ін.; розвиток професійної 
компетентності педагогів у системі методичної роботи на рівні 
навчального закладу – М. Кравцов, В. Олійник, В. Пекельна, М. Поташник, 
Т. Сущенко та ін.; розвиток професійної компетентності педагогів у 
процесі курсової підготовки – А. Вербицький, В. Кучинський, 
В. Максимова, В. Ушаков. 

Привертали увагу В. І. Бондаря, Н. В. Гузій, О. А. Дубасенюк, 
І. А. Зязюна, О. А. Лавріненка, С. І. Сисоєвої, та ін. проблеми професійної 
підготовки педагогів вищої школи, теоретичні та методичні засади 
формування професіоналізму, професійної культури, професійної майстер-
ності, професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів. 

Отже, досліджуючи зазначені питання, всі науковці в своїх працях 
були єдині в тому, що організація процесу навчання повинна відповідати 
основним принципам. 

Метою даної статті є визначення провідних принципів формування 
професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів саме вищих 
аграрних навчальних закладів на основі проведеного аналізу наукової 
літератури. 

Аграрна освіта в Україні сьогодні – це 22 ВНЗ II–IV рівнів 
акредитації, серед яких 13 університетів і 7 академій, а також близько 
116 вищих навчальних закладів І–II рівнів акредитації та їх філій, у тому 
числі 20 коледжів і 70 технікумів із правом юридичної особи. Науково-
педагогічну підготовку можна отримати через спеціальність «Педагогіка 
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вищої школи» та навчання в аспірантурі та докторантурі [3, с. 8]. 
Для якісної підготовки сучасних викладачів вищих аграрних 

навчальних закладів необхідно в магістратурах зі спеціальності 
«Педагогіка вищої школи» спочатку чітко уявляти кінцевий «продукт» цієї 
діяльності, що допускає об’єктивну кількісну і якісну оцінку елементів 
професійно-педагогічної компетентності. На нашу думку, це висока 
культура організаторської, управлінської, виховної, трудової, ігрової і 
громадської діяльності викладача вищого аграрного навчального закладу, 
наділеного якостями творчої особистості, що дає змогу вирішувати всі 
питання навчально-виховної роботи разом зі студентами в умовах 
співпраці і співтворчості, ураховуючи інтереси й рівень вихованості 
кожного, а також індивідуальні, зокрема психологічні, особливості 
кожного студента. Критеріями перелічених елементів виступають такі 
ознаки діяльності викладача вищої аграрної школи, як гуманність, 
науковість, педагогічна доцільність, результативність, демократичність, 
творчість, оригінальність тощо [4, с. 187–188]. 

Наступним кроком є визначення саме провідних принципів 
формування ділових і особистісних якостей майбутнього викладача вищої 
аграрної школи. 

Отже, одним із вихідних моментів у розкритті змісту будь-якої науки 
є аналіз її принципів. Що ж таке принципи? 

У філософському плані поняття «принцип» означає фундаментальні 
положення, первісне начало, найсуттєвішу основу певної концепції або 
теорії. 

В «Енциклопедії освіти» за головною редакцією В. Г. Кременя 
зазначено, що принципи навчання – основні вихідні вимоги до організації 
навчального процесу. Вітчизняна педагогічна наука розкриває систему 
дидактичних принципів, виходячи з наук розуміння сутності виховання і 
навчання. Ця система ґрунтується на дев’яти принципах: 

– принцип єдності освітньої, розвивальної та виховної функцій 
навчання – передбачає, що навчання спрямоване на досягнення цілей 
різнобічного розвитку особистості, на формування знань, умінь, навичок, 
моральних і естетичних якостей, які є основою вибору життєвих ідеалів і 
соціальної поведінки; 

– принцип науковості змісту і методів навчання – відображає його 
зв’язок із сучасним науковим знанням і практикою улаштування 
демократичного суспільства; 

– принцип систематичності та послідовності – ґрунтується на тому, 
що викладання і засвоєння знань має здійснюватися в логічній 
послідовності, за системою, яка забезпечує збереження наступності 
змістової і процесуальної сторін навчання, закріплення знань, умінь, 
навичок, особистісних якостей учня, їх послідовний розвиток і 
удосконалення; 
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– принцип міцності знань – означає ґрунтовність засвоєння знань, 
умінь і навичок, стійке закріплення набутого у пам’яті, вільне відтворення 
і застосування його на практиці; 

– принцип доступності – визначає врахування особливостей 
школярів, пов’язаний із необхідністю пошуку вчителем таких способів 
встановлення контакту з кожним учнем, добором таких методів і засобів 
навчання, які б сприяли оптимальному засвоєнню ним навчального 
матеріалу відповідно до певного етапу його розумового, морально-
соціального та фізичного розвитку; 

– принцип свідомості й активності учнів ґрунтується на тому, що 
учень в сучасній педагогіці визнається як суб’єкт навчального процесу; 

– принцип наочності – означає, що ефективність навчання залежить 
від доцільного залучення органів чуттів людини до сприйняття та 
переробки навчального матеріалу; 

– принцип зв’язку навчання з практикою – виражає необхідність 
підготовки учнів до застосування знань у вирішенні практичних завдань; 

– принцип індивідуалізації – спрямований на врахування 
індивідуальних особливостей й створення умов для розвитку кожного учня 
[3, с. 713–714]. 

За визначеними принципами будують процес навчання в сучасних 
вітчизняних навчальних закладах. Так, наприклад, принцип доступності 
чимало науковців розглядають у діалектичній єдності з принципом 
науковості. Доступність не означає легкості у засвоєнні, а міру посильної 
трудності. Л. В. Занков навіть висунув принцип навчання на високому 
рівні трудності; лише тоді, на його думку, навчання є розвивальним, 
збуджується його рушійна сила, з’являється інтерес, прагнення долати 
труднощі, радість від отриманої перемоги. 

Принцип зв’язку навчання з життям, теорії з практикою витікає із 
закономірного зв’язку навчання з вимогами суспільного життя. Основні 
шляхи реалізації цього принципу: 

– розкриття необхідності теоретичних знань для ефективної 
практичної діяльності; 

– демонстрація того, як наукові відкриття народжувалися із 
практичних потреб людства; 

– звернення до найновіших досягнень науки і техніки, до проблем 
суспільного життя; 

– опора на життєвий досвід тих, хто навчається у процесі навчання; 
– організація різноманітної практичної діяльності, перш за все, 
продуктивної, з метою набуття уміння застосовувати знання на 
практиці. 

Принцип наочності навчання Я. А. Коменський називав «золотим 
правилом» дидактики. Він стверджував, що треба все, наскільки можливо, 
уявити почуттям. Реалізовуючи даний принцип, викладач має пам’ятати: 
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– наочність – не самоціль, а засіб, який повинен забезпечити 
розвиток сприймання, мислення, активності й самостійності тих, 
хто навчається; 

– поєднання слова й наочності допомагає осмислити спостере-
жуване, зрозуміти зв’язки між фактами та явищами; 

– недоцільно показувати те, що добре відомо студентам, достатньо 
лише створити відповідні уявлення; 

– надмірна наочність призводить до труднощів сприйняття; 
– демонструвати наочність треба на необхідному етапі заняття, а не 
завчасно. 

Принцип систематичності, системності, послідовності, наступності 
навчання. Систематичність навчання відбиває вимогу засвоєння студен-
тами знань у системі, яка б відображала у цілісному вигляді ті предмети і 
явища, які вивчаються, з усіма їх зв’язками і залежностями. 

Послідовність навчання має на увазі побудову його у стрункій 
логічній послідовності так, щоб нові знання спирались на раніше засвоєні, 
а ті, в свою чергу, ставали фундаментом для наступних знань. Тобто поряд 
з послідовністю у навчанні повинна мати місце і наступність. 

Реалії сьогодення висвітлюють нам наступні статистичні дані по 
науково-педагогічним працівникам вищих аграрних навчальних закладів: 
до 90 % викладачів не мають спеціальної психолого-педагогічної 
підготовки. А невеликі за кількістю і часом навчальні предмети 
зазначеного спрямування не в змозі сформувати у майбутнього викладача 
вищого аграрного навчального закладу професійно-педагогічної ком-
петентності. Для формування зазначеної компетентності в умовах 
магістратури зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» у майбутніх 
викладачів вищих аграрних навчальних закладів ми пропонуємо додати 
спеціальні принципи: 

– соціальної доцільності (створення освітніх систем, які сприяють 
вихованню самостійної, самодостатньої, творчої особистості викладача 
вищої аграрної школи). Самостійність у навчанні вимагає створення умов 
для вияву магістрантами творчої активності та пізнавальної самостійності 
у процесі засвоєння знань. Самостійність у навчанні тісно взаємопов’язана 
з активністю. Самостійність – у визначенні об’єкта, виборі засобів 
діяльності без допомоги ззовні; 

– індивідуального консультування та прогнозування становлення 
особистості в умовах організуючих та дезорганізуючих чинників 
соціального впливу (реалізація диференційованого підходу з метою 
забезпечення розвитку психічного здоров’я); 

– обґрунтованого застосування методів навчання і виховання; 
– рівноправності та різнопланової взаємодії суб’єктів навчально-

виховного процесу [4, с. 123]. 
На наш погляд, зазначені принципи спрямують діяльність 
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магістратур зі спеціальності «Педагогіка вищої школи» і допоможуть 
магістрантам оволодіти змістовно-технологічними аспектами інтегратив-
ного комплексу майбутньої викладацької діяльності у вищій аграрній 
школі. 

Отже, здійснивши аналіз одного з головних елементів структури 
дидактичної системи – принципів педагогічного процесу, приходимо до 
висновку, що в науковій літературі вченими висвітлені традиційні, або 
звичайні принципи навчально-виховного процесу. У вигляді найзагаль-
ніших вказівок, правил, норм, що регулюють організацію і проведення 
процесу навчання вони обов’язково повинні виконуватись організаторами 
навчально-виховного процесу. Інакше мета навчання буде мати не 
очікуваний результат, або небажаний стан. На нашу думку, для 
формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх виклада-
чів вищих аграрних навчальних закладів необхідно розширити традиційні 
принципи зазначеними в даному дослідженні спеціальними принципами. В 
подальшому це дозволить відібрати спеціальну систему елементів (знання, 
способи діяльності, досвід творчості, емоційно-ціннісне ставлення до 
об’єктів що вивчаються, і реальної дійсності, мотиви суспільної, наукової 
та професійної діяльності), необхідних майбутнім викладачам для 
успішної викладацької діяльності в аграрних ВНЗ. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 
ІНШОМОВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 
 
У статті розглянуто компетентнісний підхід як провідний у 

формуванні культури іншомовного професійного спілкування майбутніх 
інженерів. З’ясовано сутність компетентнісного підходу та визначено 
систему компетентностей, володіння якими забезпечує сформованість 
складових культури іншомовного професійного спілкування майбутніх 
фахівців інженерної галузі. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, іншомовна комунікативна 
компетентність, культура іншомовного професійного спілкування, май-
бутні інженери. 

 
Культура іншомовного професійного спілкування (КІПС – надалі) – 

це інтегральний показник, що характеризує високий рівень володіння 
іноземною мовою в ситуаціях, що передбачають використання фахових 
знань у відповідності до професійно-етичного кодексу, якого дотри-
муються в іншомовному професійному середовищі. 

Шляхи вирішення проблеми формування культури іншомовного 
професійного спілкування майбутніх інженерів лежать у площині 
методологічних та загальнотеоретичних підходів до професійного та 
особистісного розвитку майбутніх фахівців, що становить предмет 
філософських, політичних, культурологічних і педагогічних дискусій 
(В. Андрущенко, Н. Бойченко, В. Вікторова, С. Гончаренко, І. Зязюн, 
К. Корсак, В. Кремень, С. Ніколаєнко, Н. Ничкало, С. Сисоєва, В. Чепо-
рова). Проблеми формування іншомовної комунікативної компетентності 
висвітлюються у дослідженнях Т. Аванесова, Н. Гавриленко, О. Григо-
ренко, Р. Гришкової, М. Євдокімова, B. Зикова, О. Іскандарова, Е. Кома-
рова, Т. Кускова, Т. Лопатухіна, Т. Лучкіна, Ю. Маслова, Р. Мільруд, 
А. Самсонова, О. Фадєйкіна, Л. Халяпіна та ін. 

Метою даного дослідження є обґрунтування компетентнісного 
підходу у формуванні культури іншомовного професійного спілкування 
майбутніх інженерів. Досягнення мети передбачає вирішення наступних 
завдань: а) з’ясування сутності компетентнісного підходу у формуванні 
культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів; 
б) визначення системи компетентностей, володіння якими забезпечує 
сформованість складових культури іншомовного професійного спілку-
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вання майбутніх фахівців інженерної галузі. 
Компетентнісний підхід визначений нами як провідний у формуванні 

культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів. 
Компетентнісний підхід у формуванні КІПС передбачає виокрем-

лення системи компетентностей, володіння якими забезпечує сформо-
ваність складових культури іншомовного професійного спілкування. 
Володіння культурою іншомовного професійного спілкування майбутніми 
інженерами забезпечується сукупністю компетентностей, які в нашому 
дослідженні були покладені в основу розробки критеріїв перевірки 
ефективності обґрунтованих педагогічних умов. До них нами віднесено: 
лінгвістичну, соціокультурну, фахово-професійну іншомовну, культурно-
етичну іншомовну компетентності. 

Розкриття сутності цього підходу полягає в обґрунтуванні 
визначених компетентностей як таких, що дозволяють представити 
культуру іншомовного професійного спілкування у «координатах» 
компетентностей. 

Згідно ключових положень Міжнародного департаменту стандартів 
для навчання, досягнення та освіти (International Board of Standards for 
Training, Performans and Instruction) поняття компетентності визначається 
як здатність кваліфіковано виконувати професійно-орієнтовані завдання. 
Поняття компетентність охоплює знання, уміння та навички, а також 
досвід міжособистісної взаємодії, володіння якими забезпечує успішність 
виконання діяльності [15]. 

Експерти програми «Definition and Selection of Competencies 
(DeSeCo)» визначають поняття компетентності (competency) як здатність 
успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби і виконувати 
поставлені завдання. Кожна компетентність побудована на комбінації 
(поєднанні) взаємовідповідних пізнавальних ставлень та практичних 
навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань і вмінь, 
усього того, що можна мобілізувати для активної дії [18]. 

У дисертаційному дослідженні А. В. Василюк [4; 29, с. 9] уточнено 
значення термінів «кваліфікація» (документальне свідчення виконання 
програми навчання), «компетенція» (коло повноважень), «компетентність» 
(діяльнісне підтвердження знань, умінь і навичок). 

У дослідженні І. Чемерис зауважується, що термін «компетенція» 
використовувався спочатку у сфері лінгвінодидактики (комунікативна 
компетенція, іншомовна комунікативна компетенція), а термін 
«компетентність» більшою мірою був зорієнтований на професійну освіту 
[11, с. 85]. 

Формування культури іншомовного професійного спілкування 
здійснюється в рамках вивчення іноземної мови за професійним 
спрямуванням. Відтак повинні враховуватися сучасні тенденції, 
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рекомендації, які існують сфері вивчення іноземної мови. Так, наприклад, 
за матеріалами Ради Європи у процесі вивчення іноземної мови 
виокремлюють два види компетенцій: загальну та комунікативну, до 
складу якої входять лінгвістична, соціолінгвістична та прагматична 
компетенції [2, с. 33]. 

Володіння знаннями, уміннями і навичками культури іншомовного 
професійного спілкування відображено в сукупності вказаних компе-
тентностей. Розкриття кожної з них дозволить представити різні сторони 
поняття культури іншомовного професійного спілкування. 

Варто розуміти, що кожна з виокремлених компетентностей є 
складним утворенням, в якому відображено ті чи інші грані культури 
іншомовного професійного спілкування. Перед тим, як ми розкриємо 
сутність кожної з виокремлених нами компетентностей, вважаємо за 
необхідне внести чіткість у використання термінології, яку ототож-
нюватимемо або відокремлюватимемо з використовуваною нами. 

Насамперед, йдеться: а) про вживання термінів «іншомовна 
професійна компетентність» та «комунікативна компетентність», в тому 
числі, «іншомовна комунікативна компетентність» та б) їх відношення 
(взаємозв’язок) з культурою іншомовного професійного спілкування. 

Іншомовна професійна компетентність представлена в дослідженнях як: 
– складна система, до складу якої входить комунікативна 

компетентність (І. В. Секрет) [10]; 
– система, володіння якою передбачає навички та вміння знаход-

ження й оперування іншомовною професійно значущою інформацією, 
знання фахової термінологічної лексики, вміння читати і виділяти зі 
спеціалізованих текстів (О. А. Ізмайлова) [3]; 

– системне утворення, яке складається із професійної компетентно-
сті та її компонентів – предметних і галузевих компетентностей; ключових 
компетентностей, у т.ч. іншомовної комунікативної компетентності та її 
інваріантних складових – лінгвістичної, соціокультурної, референційної, 
дискурсивної компетентностей (Н. О. Микитенко) [8, с. 112]. 

Аналіз методичної літератури уможливив виокремлення В. Лука-
шенком різних підходів до виокремлення складових комунікативної 
компетенції лінгвістами вітчизняної та зарубіжної шкіл [7]. Отже, до 
складових комунікативної дослідники відносять наступні компетенції: 

• лінгвістичну, соціолінгвістичну, прагматичну; 
• мовну, мовленнєву, соціокультурну; 
• лінгвістична, прагматична, соціолінгвістична, соціокультурна, 
дискурсивна; 

• мовна, мовленнєва, соціокультурна, компенсаторна, учбово-
пізнавальна; 
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• лінгвістична, прагматична, когнітивна, інформативна; 
• лінгвістична, соціолінгвістична, соціокультурна, стратегічна, 
дискурсивна, соціальна; 

• лінгвістична, соціолінгвістична, дискурсивна, соціокультурна, 
стратегічна, соціальна, психологічна; 

• мовна, мовленнєва, соціокультурна; 
• мовна, мовленнєва, соціокультурна, діяльнісна; 
• граматична (слова і правила), соціолінгвістична (правильність), 
дискурсивна (зв’язність і логічність), стратегічна (доречне 
використання комунікативних стратегій); 

• лінгвістична (фонологія, орфографія, граматика, дискурс), 
прагматична (функції, варіації, інтеракції, культурний профіль). 

Проблемами іншомовної комунікативної компетентності займа 
ються зарубіжні вчені: Л.-Ф. Бахман (L.-F. Bachman) [12], У. Литтлвуд 
(W. Littlewood) [16], Р. Кэмпбелл (R. Campbell) [13], С. Савигнон 
(S. Savignon) [17], Д. Хаймз (D. Hymes) [14] та ін. 

Іншомовна комунікативна компетентність, на думку дослідників: 
– входить у структуру комунікативної культури і опирається на 

професійну компетенцію, яка передбачає навички та вміння знаходження і 
оперування іншомовною професійно значущою інформацією, знання 
фахової термінологічної лексики, вміння читати і виділяти зі спеці-
алізованих текстів (О. А. Ізмайлова) [3]; 

– складається із лінгвістичного, соціолінгвістичного, стратегічного, 
професійного компонентів (С. В. Козак) [6]; 

– включає: лінгвістичну, соціолінгвістичну, мовленнєву, соціокуль-
турну, стратегічну компетентності (О. Коваленко) [5]; 

– передбачає сформованість низки компетентностей і компетенцій, 
серед яких виокремлюють: комунікативну, соціокультурну, міжкультурну, 
професійну компетентності (В. В. Панченко) [9]. 

Отже, більшість дослідників вважають, що іншомовна комунікативна 
компетентність є складовою іншомовної професійної компетентності. 
Остання трактується як ширше поняття, яке, окрім комунікативної 
компетентності, включає фахову компетентність, предметно-орієнтовану 
тощо. В свою чергу, комунікативна компетентність є складовою 
комунікативної культури. Або комунікативна культура забезпечується, 
крім іншого, комунікативною компетентністю. 

Щодо культури іншомовного професійного спілкування, то, як видно 
із рис. 1, її базовими компонентами є культура мови і мовлення, культура 
спілкування, культура мислення. 
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Рис. 1. Базові компоненти культури іншомовного  

професійного спілкування 
 
Культура мови і мовлення передбачає володіння знаннями 

(когнітивна складова компетентності) та уміннями (операційна складова 
компетентності), що забезпечують ефективність комунікації. Тобто 
культура мови і мовлення забезпечується сукупністю компетентностей, до 
яких відносимо: мовну, мовленнєву, лінгвістичну. 

Культура спілкування, яка трактується нами дещо ширше, ніж 
комунікативна культура, оскільки виступає як загальне у відношенні до 
одиничного, є складним утворенням, що включає і комунікативну 
культуру, і культуру поведінки, і культуру ділових відносин. Оскільки 
комунікативна культура, в тому числі іншомовна, забезпечується 
іншомовною комунікативною компетентністю, то і культура іншомовного 
професійного спілкування також ґрунтується на іншомовній комуніка-
тивній компетентності, яка включає (як видно із досліджень, у різних 
авторів зустрічаються різні складові іншомовної комунікативної 
компетентності, але ті, які зустрічаються найчастіше, називатимемо 
інваріантними) такі інваріантні складові: мовну, мовленнєву, лінгвістичну, 
соціокультурну, професійну. 

Культура спілкування – це і культура взаємовідносин, що 
ґрунтується на знаннях етичних норм і правил поведінки, спілкування. Так 
само і культура іншомовного професійного спілкування охоплює 
(включає) культуру ділового спілкування, знання етичних норм і правил у 
професійних взаємовідносинах, знання про традиції, звичаї, норми 
поведінки і спілкування у іншомовному середовищі. Володіння знаннями 
та уміннями, які забезпечують ефективність ділового спілкування 
забезпечується як фаховою компетентністю, так і етико-професійною. 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 

 
151 

Володіння знаннями про звичаї, традиції культури народу, мовою якого 
здійснюється спілкування та уміннями використовувати ці знання в 
іншомовному середовищі забезпечується соціокультурною та культурно-
етичною компетентностями. 

Таким чином, аналітичним шляхом визначено сукупність компе-
тентностей, які забезпечують ефективність формування КІПС майбутніх 
інженерів. До них відносимо: лінгвістичну, соціокультурну, фахову 
іншомовну, культурно-етичну іншомовну компетентності. 

• Лінгвістична компетентність відображає знання слів і правил 
формування граматичних форм та побудови осмислених фраз та умінь 
вибудовувати граматично правильні форми і синтаксичні структури, а 
також розуміти смислові відрізки мови та використовувати їх у тому 
значенні, в якому вони використовуються носіями мови. 

• Соціокультурна компетентність відображає рівень володіння 
знаннями про звичаї, традиції, культуру народу, мова якого вивчається, а 
також уміннями використовувати ці знання в адекватних ситуаціях 
взаємодії. 

• Фахова іншомовна компетентність ґрунтується на іншомовних 
знаннях фахової термінології, іншомовної професійної лексики та уміннях 
використовувати їх для вирішення професійно орієнтованих задач у 
іншомовному середовищі. 

• Культурно-етична іншомовна компетентність полягає у володінні 
знаннями про культурно-етичні норми, правила, що регулюють 
професійну взаємодію у іншомовному комунікативному середовищі, етику 
ділового спілкування (усного, письмового) та досвідом здійснення такої 
взаємодії у ситуаціях, наближених до професійних. 

Розробка технології системного опанування КІПС повинна врахо-
вувати формування компетентностей, що є базовими для культури 
іншомовного професійного спілкування. 

Таким чином, компетентнісний підхід дозволив виокремити сукуп-
ність компетентностей, які забезпечують ефективність формування КІПС 
майбутніх інженерів. До них відносимо: лінгвістичну, соціокультурну, 
фахову іншомовну, культурно-етичну іншомовну компетентності. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розкритті різних 
методів навчання, які використовуємо в процесі формування культури 
іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів. 
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Валентина Коваль  
 

КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНЕ НАВЧАННЯ 
ЯК ОДНА З ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

 
У статті визначено поняття «умова», «педагогічна умова», на 

основі порівняльного аналізу класифікацій умов професійної підготовки 
фахівців виділено педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 
учителів-філологів, а також детально охарактеризовано організацію у 
вищих навчальних закладах компетентнісно спрямованого навчання як 
однієї з педагогічних умов формування професійної компетентності 
майбутніх учителів української мови та літератури. У процесі 
дослідження виділено такі педагогічні умови формування професійної 
компетентності майбутніх учителів-словесників: 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. Автором доведено, що саме компететнісно спрямоване навчання 
допомагає втілити в життя ідею саморозвитку освітніх систем, 
сформувати особистість, здатну орієнтуватися в розмаїтті протиріч 
сучасного світу, визначати свій власний шлях саморозвитку, самонавчання 
і самовизначення у професійній кар’єрі. 

Ключові слова: умова, педагогічна умова, професійна 
компетентність, компетентнісно спрямоване навчання, самооцінка, 
інтерактивна технологія. 

 
ХХІ століття висуває нові вимоги до підготовки вчителя 

загальноосвітньої школи. Це не панацея, а єдиний шлях успішного 
входження України в європейський та світовий освітній простір. 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. 

Формування професійної компетентності майбутніх вчителів-
філологів має бути спрямоване на модернізацію на всіх рівнях змісту 
освіти, форм, методів та технологій навчання; впровадження 
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акмеологічних та аксіологічних засад у професійній підготовці 
педагогічних кадрів; зміцнення інституту сім’ї; збереження національних 
традицій і цінностей; забезпечення якості освіти на всіх рівнях відповідно 
до європейських та національних стандартів; формування методологічної 
культури педагогічних кадрів; забезпечення інтеграції науки і практичної 
педагогічної діяльності. 

У зв’язку з цим українські лінгводидакти по-новому підходять до 
розуміння місця й ролі вчителя-філолога, 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 й до компаративного аналізу лінгво-
представлення концептосфер різних етносів. 

З. Кузьміна, Н. Ничкало, А. Радченко зазначають, що для виконання 
таких завдань необхідний комплекс 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 методики фахового становлення компетентності майбутніх 
вчителів-філологів. 

Мета статті – дати визначення поняттям «умова», «педагогічна 
умова»; на основі порівняльного аналізу класифікацій умов професійної 
підготовки фахівців виділити педагогічні умови професійної підготовки 
майбутніх учителів-філологів; детально охарактеризувати компетентнісно 
спрямоване навчання як одну з педагогічних умов формування 
професійної компетентності майбутніх учителів української мови та 
літератури. 

«Умова» вважається «філософською категорією, в якій відобра-
жаються універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона 
виникає та існує» [1, с. 482]. «Умови» трактуються як «необхідні 
обставини, особливості реальної дійсності, які уможливлюють здійснення, 
створення, утворення чого-небудь або сприяють чомусь» [2, с. 1295]. 

Стає очевидним, що в довідниковій літературі поняття «умова» має 
неоднозначне визначення. Умова тлумачиться як «правило, що забезпечує 
нормальну роботу будь-чого; як філософська категорія, яка виражає 
ставлення предмета до оточуючих його явищ, без яких він 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 
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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. 

У межах нашого дослідження важливо з’ясувати семантику поняття 
«педагогічні умови». 

«Педагогічні умови» визначаються як «обставини, від яких залежить 
та відбувається цілісний продуктивний педагогічний процес професійної 
підготовки фахівців, що опосередковується активністю особистості, 
групою людей» [8, с. 243]. 

В. Андреєв, І. Ареф’єв, С. Хатунцева 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 другого, – сприяють підвищенню ефективності цього 
процесу. 

До таких умов 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. 

Перша педагогічна умова – організація у вищих навчальних закладах 
компетентнісно спрямованого навчання – узгоджується з основними 
положеннями Закону України «Про засади державної мовної політики» 
(2012): 

– 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, спрямованих на 
розв’язання актуальних завдань сучасної гуманітарної освіти; 

– активізація діяльності громадських педагогічних організацій з 
метою підвищення уваги суспільства до проблем мовної освіти; 

– оновлення Концепції мовної освіти в Україні, що дасть змогу 
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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 
наукових досліджень з практичною діяльністю [9]. 

Ефективна реалізація Закону України «Про засади державної мовної 
політики» (2012) передбачає системний підхід: оновлення навчально-
методичного забезпечення, удосконалення професійної майстерності 
учителів/викладачів, планомірне і цілеспрямоване управління освітою, 
залучення до розв’язання проблем мовної культури громадських 
організацій і суспільства в цілому. 

Центральне місце в успішній реалізації завдання взаємного визнання 
уніфікованих кваліфікацій і ступенів шляхом досягнення суб’єктами 
навчання визначеної системи компетенцій поряд зі структуруванням освіти 
посідає організація у вищих навчальних закладах компетентнісно 
спрямованого середовища. Сучасна освітня практика вимагає адаптації до 
нових ціннісних установок освіти, які постійно змінюються, та розробки і 
прийняття нової освітньої парадигми. Саме компететнісно спрямоване 
середовище допомагає втілити в життя ідею саморозвитку освітніх систем, 
сформувати особистість, здатну орієнтуватися в розмаїтті протиріч 
сучасного світу, визначати свій власний шлях саморозвитку, самонавчання 
і самовизначення у професійній кар’єрі. 

Досвід впровадження освітніх та педагогічних інновацій у 
компететнісно спрямоване середовище підтверджує, що для вдосконалення 
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навчального процесу у вищих навчальних закладах ставляться такі основні 
завдання: 

1) технологічна, організаційна та компетентнісно спрямована 
модернізація навчального процесу; 

2) удосконалення змісту програм і курсів; 
3) стажування професорсько-викладацького складу ВНЗ на основі 
компетентнісного підходу. 

Перше завдання можна розв’язати через упровадження стандартних 
інноваційних технологій і методик, що адаптуються до вимог та рівня 
компетентнісно-організаційного забезпечення у конкретному навчальному 
закладі. 

Реалізація другого завдання забезпечується шляхом конструювання 
змісту освіти відповідно до наукових, технологічних та практичних 
досягнень науки і практики. 

Третій аспект залежить від здатності викладача опанувати 
методикою та від його психолого-педагогічної готовності до прийняття 
відповідних змін. Впровадження у навчальний процес нових педагогічних 
та інформаційних технологій – це не заміна однієї «поганої» технології на 
іншу «добру», а насамперед перехід вищого навчального закладу до нового 
якісного стану, який, власне, потребує перепідготовки викладачів, оскільки 
частка всіх інноваційних процесів залежить від творчої активності 
педагогічного колективу. Активність впровадження технологічних 
інновацій у вищому навчальному закладі, їх дієвість значною мірою 
залежать від становлення суб’єктності педагога, тому що особистість 
викладача та його світоглядні позиції безпосередньо позначаються на 
змісті освіти. 

Перша педагогічна умова передбачає реалізацію діяльнісно-
практичного компонента моделі формування професійної компетентності 
майбутніх учителів-філологів: 

– ґрунтовну методологічну підготовку, оволодіння дидактикою 
навчання майбутніх учителів, технологіями взаємодії, які найбільшою 
мірою сприяють особистісному професійному розвитку всіх учасників 
педагогічного процесу. Необхідними чинниками такої підготовки 
вважаємо високий освітній рівень студентів, різноманітність форм і 
методів навчання, пізнавальних та культурних потреб; партнерство як 
форма взаємодії в процесі навчання; 

– спрямованість навчально-виховного процесу на майбутню 
професійну діяльність; 

– забезпечення послідовності, цілісності й неперервності етапів 
розвитку професійної компетентності, на чому акцентують увагу 
Б. Андрієвський, Г. Жуков, Н. Ничкало, І. Радченко. Неперервність 
процесу формування професійної компетентності забезпечується превен-
тивною підготовкою вчителів-філологів, яка здійснюється з метою 
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визначення рівня їх психологічної готовності до професії та рівня 
відповідності вимогам; проведення семінарів, тренінгів, інших форм 
фахового розвитку, що сприяють формуванню професійного способу 
мислення майбутніх вчителів-словесників; 

– співпраця викладача і студента сприяє взаємозбагаченню, обміну 
думками, готовності до професійного діалогу, активності учасників 
навчального процесу, прагненню до спільної діяльності. Така співпраця 
забезпечується самостійним і свідомим вибором мети, цінностей, способів 
навчання з урахуванням особистісних запитів та суспільних вимог до 
освітньо-професійних програм; 

– реалізація індивідуальних можливостей кожного студента 
здійснюється в умовах усвідомлення диференціації навчання як 
множинності та варіативності індивідуальних і колективних підходів до 
реалізації змісту освіти й особистісно орієнтованого навчання, що 
допоможе майбутнім вчителям швидше адаптуватися до соціальних вимог 
дійсності та реалізувати свій особистісний потенціал; 

– розвиток майбутніх вчителів-філологів як творчих, ініціативних 
фахівців забезпечується у процесі залучення студентів до науково-
дослідної роботи, що сприяє вихованню вимогливості до себе, 
удосконаленню вміння аналізувати та синтезувати процеси і явища, які 
відбуваються в галузі філології та суспільстві в цілому, наповненню їх 
діяльності прагненням визначати сутність явищ, обирати ефективні засоби 
розв’язання професійних проблем, експериментувати, здійснювати 
самоаналіз і самооцінку. Дослідники вважають самооцінку складовою 
частиною структури навчальної діяльності, функція якої полягає в 
перевірці адекватності способів дії відповідно до поставлених завдань [10]; 
самоконтролю, його заключного етапу, який дозволяє визначити тим, хто 
навчається, міру засвоєння способів дій і власних можливостей [11]; 
внутрішньою основою для прийняття навчального завдання, що, 
виконуючи регулятивну функцію, бере на себе роль мотиву навчальної 
діяльності [12]; показником того, як «індивід оцінює себе у відношенні до 
якоїсь специфічної цінності» [13]; судженням особи про міру наявності в 
неї тих чи інших якостей, властивостей відповідно до певного еталона, 
зразка; вияв оцінного ставлення людини до себе [14]. 

Самооцінка відіграє значну роль в управлінні власною поведінкою, 
виступає суб’єктивною основою для визначення рівня претензій, тобто тих 
завдань, що особистість ставить перед собою в житті і реалізувати які вона 
вважає себе спроможною. Самооцінка дозволяє вчасно відмовитися від 
початої дії, якщо людина зрозуміла, що ця дія нерезультативна і, тим 
більше, помилкова. Адекватне чи неадекватне ставлення до себе веде або 
до гармонійності духу, що забезпечує розумну впевненість в собі, або до 
постійного конфлікту. 

Володіння основами науково-дослідної діяльності забезпечує 
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розвиток творчості майбутніх вчителів-філологів, який сприяє: 
– залученню студентів до роботи у проблемних групах, де 

обговорюються та засвоюються теоретичні положення і методичні 
принципи наукової проблеми, над якою працює певна група; 

– підвищенню загальнокультурного рівня майбутніх учителів-
філологів – забезпечується різноманітними інтересами, глибокими і 
ґрунтовними знаннями проблем філології, психології, педагогіки, 
методики, управління. Розвиток загальнокультурного рівня вчителів-
філологів сприяє і розвитку їх професійної компетентності. Практикою 
підвищення загальнокультурного рівня майбутніх вчителів-філологів є 
моніторингові дослідження [15]; 

– узагальненню та вивченню практичного досвіду – здійснюється 
завдяки особистому досвіду (як життєвому, так і професійному). Саме це 
підкреслює цінність процесу навчання, різних аспектів практичного 
досвіду, дозволяє виявляти суперечності та невирішені проблеми; 

– використанню інтерактивних технологій, завдяки яким розвива-
ються компетентності особистості. Засобами забезпечення інтерактивного 
навчання є партнерська взаємодія учасників навчально-виховного процесу, 
взаємозбагачення, обмін думками, активна співпраця з іншими учасниками 
навчального процесу, готовність до професійного діалогу. Інтерактивні 
технології реалізуються у формах ділових та рольових ігор, «методичного 
калейдоскопа», «круглих столів», «скарбнички вдалих педагогічних 
прийомів», «аукціону методичних ідей» тощо. 

Отже, у результаті проведеного дослідження визначено педагогічні 
умови формування професійної компетентності майбутніх вчителів-
філологів, до яких належать: організація компетентнісно спрямованого 
навчання у вищих навчальних закладах; вироблення у студентів 
лінгводидактичних стратегем і мовленнєво-поведінкової стратегії майбут-
ньої професійної діяльності; створення у студентів позитивної мотивації до 
формування особистісних та професійних якостей. 

Реалізація педагогічних умов сприятиме забезпеченню організаційно- 
педагогічного й психолого-педагогічного супроводу процесу формування 
професійної компетентності майбутніх учителів-філологів, вдосконаленню 
її методики. 
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Наталія Савінова 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ 

 
У статті розглянуто актуальні проблеми формування професійної 

компетентності вчителів-логопедів у контесті практичної реалізації 
диференційованої логокорекції. Зосереджено увагу на спеціальних навчально- 
корекційних завданнях, а також сучасних вимогах до фахової підготовки 
вчителів-логопедів, визначено професійну компетентність учителя-
логопеда як комплексне поняття, що включає теоретичну, практичну, 
комунікативно-мовну, особистісну складові, що є необхідними для 
здійснення корекційно-розвивальної та виховної роботи з дітьми з ТПМ. 

Ключові слова: професійна компетентність учителя-логопеда, 
мовленнєва діяльність, система диференційованої логопедичної корекції, 
дитина з тяжкими порушеннями мовлення, диференційований підхід, 
логокорекція, корекційний логопедичний уплив. 

 
Одним із пріоритетних напрямів національної політики виступає 

модернізація освіти щодо забезпечення всебічного гармонійного розвитку 
особистості дитини. У цьому зв’язку реформування та розвиток системи 
спеціальної освіти передбачає, передусім, забезпечення вільного доступу 
дитині з порушеннями психофізичного розвитку до якісної багато-
ступеневої освіти та створенні сприятливих умов для її всебічного 
розвитку. 

Досягнення соціальної справедливості під час отримання освіти є 
необхідним у міру розширення можливостей для навчання дітей із 
порушеннями психофізичного розвитку в умовах загального, інтегро-
ваного навчання і надання висококваліфікованими фахівцями психолого-
педагогічної та медико-соціальної допомоги. 

Здійснення стабільного розвитку і нового якісного прориву в 
національній системі освіти вимагає забезпечення в освіті дітей із 
особливими потребами розробки методик раннього виявлення порушень; 
збереження та удосконалення мережі спеціальних шкіл-інтернатів; 
відкриття дошкільних груп компенсуючого типу для дітей з особливими 
потребами в сільській місцевості; розширення практики інклюзивного та 
інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах дітей та 
молоді з особливостями психофізичного розвитку. Вищезазначене 
окреслює нові завдання до фахової підготовки спеціалістів. 

Сучасні освітні установи потребують фахівців, які добре обізнані з 
проблемами корекційної педагогіки і спеціальної психології, мають міцні 
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знання в галузі суміжних наук та новітніх технологій, досягають високих 
результатів у професійній діяльності. Професійна компетентність 
корекційного педагога впливає на всі галузі його педагогічної діяльності та 
значною мірою визначається характером взаємодії зі всіма учасниками 
корекційно-освітнього процесу: дітьми, педагогами та батьками. 

На сучасному етапі гостро визначилася необхідність вирішення 
проблем своєчасного виявлення та корекції відхилень у розвитку дітей, їх 
реабілітації, що передбачає: раннє виявлення та діагностику порушень 
розвитку; запобігання розриву між моментом встановлення первинного 
порушення і початком цілеспрямованого навчання і реабілітації дитини з 
порушенням психофізичного розвитку; розширення тимчасових меж 
спеціальної освіти і реабілітації від перших місяців і протягом усього 
життя; безперервність процесу навчання, корекції та реабілітації; побудова 
системи «обхідних шляхів» навчання, використання специфічних методів, 
прийомів, засобів навчання; диференційоване, «покрокове» навчання 
дитини з порушеннями психофізичного розвитку; обов’язкове залучення 
батьків до корекційного, освітнього і реабілітаційного процесу та їх 
цілеспрямована підготовка; особлива організація розвивального середовища. 

На часі підготовка сучасних корекційних педагогів, які б досконало 
володіли іноземною мовою та комп’ютерною технікою, могли б 
працювати вчителями і вихователями в спеціальних школах-інтернатах, 
дошкільних та соціально-реабілітаційних закладах. 

Метою статті є визначення змісту основних складових професійної 
компетентності вчителя-логопеда як умови успішної реалізації завдань 
диференційованої логокорекції. 

На сучасному етапі розвитку інтеграційних процесів в освіті 
проблема формування мовленнєвої діяльності, розвиток навичок 
мовленнєвого спілкування в дітей з вадами мовлення, адаптація їх до умов 
загальноосвітньої школи набула пріоритетного значення. Вирішення даної 
проблеми пов’язано зі здійсненням індивідуального, диференційованого та 
поетапного корекційного логопедичного впливу; з удосконаленням 
методичних систем, які мають ураховувати неоднорідність контингенту 
дітей з тяжкими порушеннями мовлення й провідні тенденції оновлення 
змісту освіти; підготовкою сучасного покоління фахівців корекційної 
галузі освіти. 

Готовність учителів-дефектологів до педагогічної діяльності або 
професійну компетентність за нозологіями та напрямами підготовки 
досліджували В. І. Бондар, Л. С. Гренюк, С. П. Миронова, Н. М. Назарова, 
Л. О. Прядко, Л. М. Руденко, В. М. Синьов та ін. Роботи Е. Н. Жука-
тинської, Н. Г. Петеліної, Р. М. Султанової присвячені формуванню 
професійної компетентності вчителя-логопеда. У вітчизняній літературі з 
цієї проблеми представлені дослідження Н. Г. Пахомової, Ю. В. Пінчук, 
В. В. Тарасун, Л. М. Томіч, Л. О. Федорович, М. К. Шеремет та ін., які 
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безпосередньо стосуються окремих аспектів підготовки логопедів у ВНЗ. 
Між тим, реалії сьогодення щодо здійснення диференційованої 

логокорекції викликають необхідність визначити основні складові 
професійної компетентності вчителя-логопеда та представити у зв’язку з 
цим стислий огляд одного із найактуальніших напрямів корекційно-
розвивальної роботи, що є недостатньо представленим у сучасних 
дослідженнях. 

Сучасний диференційований підхід до корекції порушень розвитку 
(Л. Баряєва, В. Бондар, Л. Вавіна, В. Воронкова, О. Денісова, О. Єкжанова, 
І. Єременко, В. Засенко, А. Капустін, Л. Кобріна, С. Миронова, В. Синьов, 
О. Стребєлєва, В. Тарасун, М. Шеремет та ін.) передбачає: диферен-
ційовану, корекційно-спрямовану профілактику; урахування типологічних 
відмінностей у мовленнєвому та психічному розвитку; перспективне 
орієнтування на потенційні можливості дітей з обмеженими можливостями 
здоров’я; поєднання диференційованого та індивідуального підходів у 
процесі корекції; диференційований підхід до організації, змісту 
мовленнєвого та психічного розвитку дошкільників з обмеженими 
можливостями здоров’я; організацію загальноосвітнього простору; єдність 
корекційного та розвивального навчання [2; 3; 5; 6]. 

Отже, застосування диференційованого підходу при корекції 
порушень мовленнєвої діяльності у дітей із ТПМ передбачає здійснення 
диференціальної діагностики, урахування етіопатогенезу, механізмів, 
симптоматики, структури мовленнєвого дефекту, психологічних особли-
востей тощо. 

Система диференційованої логопедичної корекції мовленнєвої 
діяльності дітей із ТПМ представляється нами як комплекс принципів, 
методів, форм, прийомів, способів та засобів корекційно-розвивального 
навчання, що обумовлюють створення спеціально організованого 
освітнього простору, в якому центральне місце займає взаємодія логопеда 
та дитини в умовах корекційно-розвивального середовища за сприятливих 
умов організації диференційованого логопедичного впливу та компенсації 
порушень різних функціональних систем (моторики, психіки), забез-
печуючи формування якісних змін вікових новоутворень та позитивних 
відносин між дитиною та соціальним оточенням. Діагностика, корекція, 
формування, розвиток, компенсація порушень мовленнєвої діяльності та 
різних функціональних систем (моторики, психіки) представляють 
взаємопов’язані структурні компоненти системи як поетапного, цілісного, 
безперервного, спеціально організованого, диференційованого логопедич-
ного навчально-корекційного процесу. 

Застосування системного підходу в корекційній логопедичній роботі 
з дітьми передбачає таку організацію диференційованої логопедичної 
допомоги, яка будується на основі структурно-динамічного вивчення 
розвитку дитини, аналізу результатів її діяльності, а також урахування всіх 
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актуальних і потенційних можливостей дитини в процесі її педагогічного 
супроводу і впливу оточення. 

Реалізація систем диференційованої логокорекції мовленнєвої 
діяльності в дітей дошкільного віку з ТПМ має забезпечити створення 
цілісного спеціального освітнього простору, в умовах якого відбувати-
меться корекція мовленнєвих порушень висококваліфікованими фахівцями. 

Вирішення завдань диференційованої логокорекції мовленнєвої 
діяльності у логопатів забезпечує об’єднання всіх напрямів процесу 
супроводу (діагностичного, психолого-педагогічного, сімейного) у 
закладах освіти, спрямованих на індивідуально орієнтовану корекцію 
вчителями-логопедами порушень мовленнєвої діяльності, а також 
навчання і виховання дитини з ТПМ. 

Практична площина диференційованої логопедичної корекції 
передбачає обов’язковість теоретико-практичної підготовки фахівців щодо 
диференціації в організації, визначенні змісту, підборі необхідних методів, 
прийомів, засобів відповідно до особливостей, механізмів та глибини 
проявів мовленнєвих порушень у дітей із ТПМ. 

Проблема диференційованого підходу в корекційній педагогіці 
традиційно вирішується на основі комплексного та динамічного вивчення 
дітей із порушеннями психофізичного розвитку, що, в свою чергу, 
засновується на загальних теоретичних та методологічних концепціях 
вітчизняної корекційної педагогіки та спеціальної психології. 

Фізичні та психічні порушення дітей, на думку Л. Виготського, 
Г. Дульнєва, В. Лубовського та ін., ведуть до трансформацій у розвитку, 
що специфічно проявляються в кожному конкретному випадку. Діти, що 
мають специфічні відхилення в розвитку, характеризуються певними 
освітніми можливостями та потребами, особливість яких зумовлюється як 
специфічними первинними порушеннями розвитку, що виникають 
внаслідок органічних уражень або функціональних розладів окремих 
систем організму, так і вторинними, які проявляються в порушеннях 
вищих психічних функцій. 

При організації процесу навчання дітей з вадами мовлення необхідно 
здійснювати аналіз наявних порушень мовленнєвої діяльності з метою 
визначення індивідуального освітньо-корекційного маршруту. При цьому 
необхідно застосовувати такі форми, методи та прийоми, які б відповідали 
мовленнєвим та інтелектуальним можливостям дітей із ТПМ та сприяли б 
максимальній реалізації завдань щодо розвитку потенційних можливостей 
логопатів. Якщо впровадження диференційованого підходу відбувається в 
позитивному напрямі, дитина долає психолого-педагогічні перешкоди, які 
раніше заважали процесу успішного оволодіння знаннями, уміннями та 
навичками, то темп подання навчального матеріалу прискорюється, а 
процес навчання ускладнюється. 

Реалізація диференційованого підходу до дітей з обмеженими 
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можливостями здоров’я передбачає цілеспрямовану зміну найближчих 
задач та окремих сторін змісту навчально-виховної роботи, постійне 
варіювання методами та організаційними формами з урахуванням 
загального та особливого в розвитку кожної дитини з мовленнєвою або 
інтелектуальною патологією. Диференційований підхід у процесі навчання 
забезпечує дієву увагу до кожної дитини, її творчої індивідуальності, 
правильне поєднання фронтальних, групових та індивідуальних занять для 
підвищення якості навчання. 

Потреба сучасної корекційної педагогіки щодо реалізації диферен-
ційованого підходу до процесу навчання дітей з обмеженими 
можливостями здоров’я у сучасних корекційних установах, за 
дослідженнями А. Тупоногова, зумовлена наступними факторами: 

– зацікавленість соціуму в організації найкращих умов для 
діагностики та розвитку здібностей дітей з обмеженими 
психічними або фізичними можливостями з максимальним 
використанням їхнього потенціалу; 

– необхідність задоволення інтересів та потреб у навчальному та 
творчому самовираженні дітей з обмеженими можливостями, як 
представників підростаючого покоління; 

– наявність протиріччя між традиційними фронтальними формами 
навчання та індивідуальним характером засвоєння навчального 
матеріалу; 

– існування яскраво вираженої різниці у готовності до засвоєння 
навчального матеріалу дітьми, які мають різні за характером та 
ступенями прояву обмеження; 

– наявність різного рівня зацікавленості до освітнього процесу в 
дітей із обмеженими можливостями; 

– необхідність подолання негативного ставлення певної частини 
дітей до навчання [4]. 

Таким чином, оволодіння вміннями та навичками дітьми з 
порушеннями психофізичного розвитку, зокрема мовленнєвого, залежить 
від вікових, типологічних та індивідуальних особливостей, визначаючих 
суб’єктивні труднощі, які відчувають діти при засвоєнні змісту матеріалу 
різної складності. Крім того, реалізація диференційованого підходу 
потребує спеціальної підготовки вчителів-логопедів, що допомагає 
оптимізувати процес навчання в різнорідних групах та отримати більш 
високий рівень розкриття потенціалу кожної дитини або окремої групи. 

У процесі здійснення диференційованого логопедичного впливу 
вчителю-логопеду необхідно враховувати специфіку психічного розвитку, 
механізми, симптоматику та структуру мовленнєвого дефекту, стан 
аналізаторних систем тощо. У процесі логокорекції диференційований 
підхід набуває неабиякої значущості внаслідок особливих проявів, 
структури, механізмів мовленнєвого дефекту, співвідношення рівнів 
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сформованості різних компонентів імпресивного та експресивного 
мовлення та їх порушень. 

Отже, варіативність складу дошкільників із тяжкими порушеннями 
мовлення, наявність індивідуальних особливостей є об’єктивною умовою 
умілого та творчого впровадження педагогами диференційованого підходу 
в процесі логокорекції мовленнєвої діяльності у дітей із ТПМ. 

Корекційний логопедичний вплив має орієнтуватися на адаптовану 
до умов диференційованої логопедичної корекції системогенетичну 
концепцію навчальної діяльності та готовності дитини з тяжкими 
порушеннями мовлення до навчання і корекції. У межах окресленого 
підходу готовність до навчання та корекції розглядається нами як 
інтегральна (системна) властивість індивідуальності дитини-логопата, що 
визначає її своєрідність за наявності мовленнєвої вади. Вочевидь, при 
залученні дитини з ТПМ до освітньо-корекційного процесу, постає 
питання про її готовність до сприйняття нового матеріалу та виконання 
всіх інструкцій учителя-логопеда. 

Логопедичний навчально-корекційний процес виступає як єдність 
діяльності педагога-логопеда й дитини з ТПМ. Готовність до взаємодії в 
процесі логопедичного впливу (готовність до навчально-корекційної 
взаємодії) визначається нами як готовність учителя-логопеда до здійснення 
диференційованої логопедичної корекції, з одного боку, а з іншого – як 
готовність дитини з тяжкими порушеннями мовлення до корекційно-
навчальної та корекційно-розвивальної взаємодії з педагогом на спеціально 
організованих заняттях корекційної спрямованості. 

Л. Виготський уважав, що вчитель може цілеспрямовано навчати і 
виховувати дітей лише в процесі постійної співпраці з ними, з їх 
середовищем, з їх бажаннями і готовністю діяти самостійно разом із ним: 
роль та значення особистості вихованця у виховному процесі ніяк не 
можуть нагадувати той «педагогічний дует», до якого зводиться 
індивідуалізоване виховання як процес, що повністю відбувається між 
учителем та учнем. Якщо раніше особистість учня складала центр 
виховного світу, то відтепер вона набуває нового значення і смислу. 
«Педагогіка повинна обговорювати цілі і завдання виховання, а 
педагогічна психологія … диктує засоби їх реалізації» [1, с. 17]. 

Гуманістичний підхід у системі диференційованої логопедичної 
корекції передбачає визнання педагогом прав дитини з ТПМ на створення 
рівних стартових умов у навчанні та вихованні. 

Впровадження системи диференційованої логопедичної корекції 
вимагає розуміння педагогом-логопедом особистої та соціальної 
відповідальності за подальший розвиток і соціальну адаптацію дітей із 
мовленнєвими порушеннями. Це висуває вимоги до комунікативних 
здібностей та стилю спілкування з дітьми, які мають ґрунтуватися на 
оптимістичних, демократичних і гуманістичних засадах, спрямованих на 
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розвиток і корекцію фізичних, особистісних та інтелектуальних якостей 
дітей із ТПМ. 

Розробка системи диференційованої логопедичної корекції 
мовленнєвої діяльності у дошкільників із ТПМ прогнозує визначення 
таких організаційних форм логопедичного впливу, запровадження яких 
забезпечуватиме реалізацію завдань диференційованої логокорекції 
мовленнєвої діяльності у дошкільників із тяжкими порушеннями 
мовлення. 

Отже, проблема фахової підготовки корекційних педагогів, в тому 
числі вчителів-логопедів, обумовлена наявністю наступних протиріч: 

– між потребами практики в технологіях корекційно-педагогічної 
роботи, логокорекції, визначенні та теоретичному обґрунтуванні мети, 
принципів, методів та змісту системи диференційованої логокорекції 
мовленнєвої діяльності у дітей з тяжкими порушеннями мовлення з 
урахуванням механізмів порушень та індивідуально-типологічних 
особливостей; 

– між зростанням кількості дітей із ТПМ, особливостями проявів 
порушень при різних формах мовленнєвої патології залежно від віку 
логопата, часу порушення, а також недосконалостями системи психолого-
педагогічної допомоги батькам. 

Особливі професійні вимоги при цьому висуваються до фахової 
підготовки вчителів-логопедів. Професійна компетентність учителя-
логопеда визначається нами як комплексне поняття, що включає 
теоретичну, практичну, комунікативно-мовну, особистісну складові, які є 
необхідними для здійснення корекційно-розвивальної та виховної роботи з 
дітьми з порушеннями мовленнєвого розвитку з урахуванням їх 
індивідуальних можливостей із обов’язковим застосуванням сучасних 
методів, прийомів, інноваційних технологій і форм роботи із зазначеною 
категорією дітей та їх родинами з метою надання необхідної допомоги. 

Змістом теоретичної складової професійної компетентності вчителя-
логопеда є наявність системи спеціальних знань щодо психофізичних 
особливостей певної категорії дітей, структури дефекту, принципів, 
методів, прийомів, особливостей організації корекційно-розвивальної, 
виховної роботи, розвитку спілкування, ефективної пізнавальної взаємодії 
з дітьми із порушеннями мовленнєвого розвитку, методів вивчення сім’ї й 
особливостей сімейного виховання зазначеної категорії дітей, організації 
скоординованого співробітництва всього педагогічного колективу і т.д. 

Практична складова професійної компетентності вчителя-логопеда 
включає вміння і навички, що необхідні для організації корекційно-
розвивального і виховного процесу з дітьми із порушеннями мовленнєвого 
розвитку, такі як: діагностичні, організаційні, корекційно-розвивальні, 
консультативні тощо. 

Змістом особистісної складової є особистісні якості: рефлективність, 
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емоційність, гнучкість, комунікабельність тощо. 
Комунікативно-мовна компетентність учителя-логопеда передбачає 

знання системи мови, її фонетичних, лексичних і граматичних параметрів; 
здатність здійснювати спілкування засобами мови, правильно викорис-
товуючи систему мовних і мовленнєвих норм; дотримуватися певної 
комунікативної поведінки, що є адекватною в конкретній ситуації 
спілкування. 

Отже, концепція підготовки педагогів корекційної галузі освіти 
завбачує не лише органічне поєднання практичної та теоретичної 
підготовки, забезпечення тісних взаємовигідних зв’язків зі школами-
інтернатами для дітей із порушеннями психофізичного розвитку, 
спеціальними дошкільними та соціально-реабілітаційними закладами, але 
й у створенні сприятливих умов для працевлаштування випускників вищих 
навчальних закладів, які зможуть активно, інноваційно, творчо працювати 
в сучасних умовах реформування освіти. 

Таким чином, актуалізація проблеми диференційованої логокорекції 
відображає сучасні вимоги до змісту теоретичної та методичної підготовки 
логопеда, що складає основу професійної компетентності спеціаліста з 
логопедії. Окреслена актуальність проблеми диференційованої логопе-
дичної корекції, на нашу думку, виступає тією основою, яка допоможе 
визначити зміст і форми неперервного професійного зростання педагогів-
логопедів, що, безумовно, потребує подальших досліджень. 
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ПОТЕНЦІАЛ МУЗЕЮ СПОРТИВНОЇ СЛАВИ  
У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ  

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

Розглянуто потенційні можливості музею спортивної слави 
«Олімпійці», охарактеризовано потенціал використання засобів музею 
спортивної слави в системі фахової підготовки майбутніх учителів 
фізичного виховання щодо вирішення проблем творчого розвитку та 
виховання студентів. Доведено, що різноманітні творчі завдання, які 
виконуються студентами – майбутніми вчителями фізичного виховання в 
період науково-дослідницької роботи, стимулюють їх до активної 
самостійної творчоїдіяльності, розвивають творчу активність, профе-
сійну спрямованість та особисту зацікавленість. 

Ключові слова: майбутній учитель фізичного виховання, музей 
спортивної слави, педагогічна творчість, творча особистість, само-
розвиток, самовдосконалення. 

 
Розуміння нинішніх проблем підготовки майбутніх фахівців сфери 

фізичного виховання, спорту і здоров’я зобов’язує нині кожного викладача 
замислитися над викликами обраної професійної сфери та окреслити 
перспективи індивідуальної самокорекції та самопрограмування. 

На сучасному етапі становлення професійної освіти вчителів 
фізичного виховання значно підвищуються вимоги суспільства до 
творчого потенціалу молоді; інтенсивно ведеться пошук оптимального 
змісту, форм і методів підготовки вчителів, готових до педагогічної 
творчості, яка сприяє самореалізації як вчителів, так і їх вихованців  
[3, с. 29–30]. 

Саме педагогічна творчість вчителя значною мірою зумовлює 
створення сприятливих умов для внутрішнього саморуху (саморозвитку, 
самовдосконалення) педагога і школяра. Нині творчий педагог – це перш 
за все дослідник, що володіє певними якостями: науковим психолого-
педагогічним мисленням, високим рівнем педагогічної майстерності, 
певною дослідницькою сміливістю, розвинутою педагогічною інтуїцією, 
критичним аналізом, потребою в професійному самовихованні і активним 
використанням передового педагогічного досвіду [5, с. 98]. За таких умов 
проблема формування творчої особистості майбутнього вчителя фізичного 
виховання набуває особливої актуальності. 
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Аналіз наукового доробку В. Андреєва, В. Загвязинського, І. Зязюна, 
В. Кан-Калика, Н. Кічук, М. Нікандрова, О. Пєхоти, Я. Пономарьова, 
В. Сластьоніна, С. Сисоєвої та ін. довів, що формування творчої 
особистості педагога є вирішальним чинником удосконалення якості 
освітнього процесу в загальноосвітній школі. Проблемі орієнтації 
студентів на творчу самореалізацію в майбутній діяльності й визначенні 
шляхів формування творчої особистості у вищому навчальному закладі 
присвячені роботи О. Абдулліної, М. Віленського, В. Караковського, 
О. Киричук, Н. Кичук, А. Мудрика, А. Орлова, Л. Подимової, Р. Скуль-
ського, Н. Щуркової. Ці автори зазначають, що формування педагогічної 
творчості зумовлює занурення самих суб’єктів навчання у процес 
проведення творчої діяльності. 

Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх 
учителів фізичного виховання представлено в дослідженнях таких 
науковців, як В. Видрін, М. Віленський, О. Демінський, О. Ємець, 
Т. Круцевич, О. Петунін, Л. Сущенко, Т. Ротерс, А. Цьось, Б. Шиян, 
Ю. Шкребтій та ін. Різні аспекти творчої діяльності вчителя фізичної 
культури вивчали С. Бегідова, М. Віленський, М. Данилко, Г. Драндров, 
Л. Пашкова та ін. Сучасні дослідники проблем підготовки вчителів 
фізичного виховання – О. Демінський, О. Ємець, О. Петунін, Т. Ротерс, 
Б. Шиян, Ж. Холодов відмічають, що головним чинником в процесі 
становлення студента як майбутнього вчителя є наявність професійних 
знань, вмінь та навичок, якими вони оволодівають під час навчання в 
вищому навчальному закладі. С. Сисоєва додає до цього, що ця сукупність 
знань, умінь та навичок трансформуються під впливом самостійної творчої 
діяльності в педагогічну творчість [5, с. 62]. При цьому всіма авторами 
підкреслюється, що педагогічна творчість індивідуальна і формується 
головним чином у процесі самостійної діяльності фахівця. 

Серед досліджень вітчизняних науковців педагогічні аспекти 
діяльності музеїв вивчали Т. Бєлофастова, Ю. Ключко, Ю. Омельченко, 
О. Січкарук, М. Юхнєвич, Є. Чмихало та ін. Вказані науковці визначають 
музейну педагогіку як поняття, що відображає новий етап у реалізації 
освітньо-виховного потенціалу музею, нову галузь педагогічної науки, що 
має міждисциплінарний характер, перебуваючи на «перехресті» музеє-
знавства, соціальної педагогіки та педагогіки дозвілля. 

Мета статті полягає у висвітленні особливостей роботи музею 
вищого навчального закладі фізкультурного профілю при формуванні 
творчої особистості майбутнього вчителя фізичного виховання. 

Освітня практика вже нагромадила позитивний досвід різних форм 
поза аудиторної роботи, спрямованих на опанування студентами надбань 
галузі фізичного виховання і спорту. У Донецькому державному інституті 
здоров’я, фізичного виховання і спорту Національного університету 
фізичного виховання і спорту України (ДДІЗФВіС НУФВСУ) вже 
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четвертий рік функціонує музей спортивної слави «Олімпійці». В його 
створенні брали участь ректорат, декани факультетів, завідувачі кафедр, 
професори, доценти, викладачі, співробітники, студенти інституту. Понад 
50 студентів факультету фізичного виховання, спорту працювали над 
виявленням документів в обласному державному та в інститутському 
відомчому архівах; за зібраними матеріалами написані декілька 
дипломних, курсових робіт і десятки рефератів з історії конкретного 
спортивного діяча та інституту взагалі. Усі ці матеріали використовуються 
сьогодні для поглиблення знань студентів про спортивні здобутки 
представників Донецької області, України в цілому, про видатних діячів 
спорту, науки, фізичного виховання – викладачів та студентів, які 
прославили його й навіки ввійшли в історію навчального закладу. Він є 
осередком виховання студентської молоді, сприяє формуванню у молодого 
покоління любові до фізичного виховання і спорту, допомагає формувати 
педагогічну творчість майбутніх учителів фізичного виховання. 

Музей «Олімпійці» призначений для збереження пам’яток з історії 
становлення видатних спортсменів як всієї України так і конкретно 
Донбасу, сприяє формуванню у студентів – майбутніх учителів фізичного 
виховання любові до майбутньої професії, до конкретного виду спорту, 
рідного ВНЗ, поваги і пошани до тих видатних представників, хто вчився в 
цих стінах або працював над його створенням і доклав багато зусиль для 
його розвитку, а також стимулює бажання у студентів досягти успіхів в 
процесі самостійної діяльності. 

Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до 
вивчення історії фізичного виховання та спорту України (від витоків до 
початку ХХІ сторіччя), біографій видатних спортсменів та тренерів, 
різноманітних документів: студентських квитків, залікових книжок, копій 
дипломів про закінчення інституту, кубків та спортивних нагород – 
результати виступів на різноманітних змаганнях міжнародного та 
світового рівнів, портфоліо досвіду роботи відомих вчителів-новаторів 
галузі «Фізичне виховання»; формуванні освіченої творчої особистості 
студентів – майбутніх учителів фізичного виховання. 

Його відкриттю передувала велика робота з пошуку, узагальнення та 
систематизації матеріалів науково-дослідного характеру, збору та 
дослідженню об’єктів спортивної слави України і Донбасу зокрема. 

Створення музею в стінах інституту стало можливе завдяки 
виділенню окремого приміщення та його обладнання у відповідності до 
сучасних вимог: розроблені та виготовлені за спеціальним проектом меблі, 
що дозволяють і демонструвати експозицію, і зберігати основні фонди; 
вдало продумане використання інтерактивної дошки, куточка технічних 
засобів навчання; наявність робочих столів дозволяє не тільки проводити 
навчальні заняття, а й інші форми роботи, а саме: організовувати майстер-
класи, демонструвати презентаційні матеріали, результати своєї 
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дослідницької діяльності в галузі фізичного виховання і спорту. 
Головним завданням нашого музею є:  
– сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу в інституті;  
– допомога професорсько-викладацькому складу інституту у 
впровадженні нових нетрадиційних форм роботи;  

– вивчення історії нашого ВНЗ та видатних його випускників;  
– проведення культурно-освітньої роботи серед студентської молоді;  
– сприяння у формуванні вмінь та навичок застосування засвоєних 
знань при проведенні творчої практичній діяльності (написання 
доповідей, статей, вивчення досвіду роботи педагогів-новаторів, 
педагогічного спостереження в період педагогічної практики);  

– розвиток творчого мислення студентів, їх пізнавальної активності, 
самостійність суджень, потреби й вміння самостійно збагачувати 
свої знання й оволодівати навичками творчої діяльності. 

Музей спортивної слави проводить таку роботу:  
– організовує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею;  
– систематично поповнює фонди музею шляхом дослідницької 
роботи, а також завдяки активній участі учнів у великій кількості 
оглядів, конкурсів, змагань тощо;  

– організовує облік музейних предметів, забезпечує їх збереження;  
– створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки;  
– проводить освітньо-виховну роботу серед студентської молоді;  
– надає можливість використання матеріалів музею в навчально-
виховному процесі та науково-дослідницькій роботі. 

Викладачами та працівниками бібліотеки навчального закладу був 
створений бібліографічний сектор, для якого добиралася енциклопедична, 
довідкова та наукова література, художні видання. Обладнання музею 
комплектом комп’ютерної та оргтехніки дало можливість опрацюванню, 
збереженню та поширенню інформації на сучасних електронних носіях, 
створенню банку з окресленої проблематики, а підключення до локальної 
інформаційної комп’ютерної мережі розширює можливості доступу 
користувачів до різних джерел інформації. Це дає можливість опрацю-
вання студентами спеціалізованої літератури, видань, різноманітної 
інформації централізовано при підготовці до практичних та лабораторних 
занять. 

Музей працює за такими експозиційними напрямками: «Історія 
музею та колекція»; постійно діюча експозиція «Погостини», яка 
розповідає засобами фотографій про поважних гостей музею; публікації 
про видатних діячів фізичного виховання та спорту України (персоналії); 
виставка «Творчий колорит» відображає студентське спортивне життя. Ось 
де закладена ідея єдності, творчості досвідчених майстрів і формування 
творчого потенціалу майбутніх вчителів фізичного виховання, що 
переймають творчий дар від своїх наставників і в майбутньому передадуть 
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наймолодшим. Наші випускники приходять згідно місця працевлаш-
тування у школи області, де вони можуть створити за зразком такий 
куточок спортивної слави, тим самим започаткувавши збереження, 
розвиток дитячої творчості на своїй малій Батьківщині. Саме тому дуже 
важливо, щоб сучасний музей спортивної слави насправді став одним з 
ефективних засобів залучення молоді до спадщини народу, його головних 
цінностей, їх збереження і примноження. Надзвичайно важливо, щоб у 
створенні такого музею насправді була потреба, щоб він був необхідним не 
тільки для учнів однієї школи, а й для населення, щоб його зібрання було 
органічно пов’язане з історією, культурою краю, тобто, щоб він мав 
краєзнавчу орієнтацію [2, с. 69–72]. Саме в цьому запорука його плідного 
функціонування, адже в своєму середовищі він постійно знаходитиме 
джерело комплектування, реалізації виховного потенціалу. 

Традиційними формами музейних масових заходів є творчі зустрічі, 
вечори, присвячені видатним спортсменам минулого і сучасності, а також 
наукові читання, круглі столи з питань історії становлення і сьогоденне 
існування галузі фізичного виховання і спорту в Україні. Використання 
музейних засобів для розвитку творчого сприйняття дає можливість не 
лише для цілеспрямованого, систематичного виховного впливу, 
гармонійного розвитку особистості студентів, але й дозволяє міцно 
пов’язати цей процес із музейною практикою, сприяти набуттю необхідних 
дослідницьких навичок і умінь [1, с. 128]. Організація спілкування 
студентської молоді із певними цінностями дає можливість їм засвоювати 
життєвий досвід конкретного представника спортивного напрямку, сприяє 
моральному та фізичному розвитку. 

В процесі роботи нашого музею широко застосовуються зустрічі з 
відомими спортсменами, тренерами, вчителями фізичного виховання, різні 
тематичні екскурсії. Силами викладачів та студентів було організовано та 
проведено цикл лекцій і екскурсій, зокрема у 2012–2013 н.р.: в рамках 
проведення тижня факультету фізичного виховання, спорту було 
організовано та проведено лекції на теми: «З історії українського 
футболу», де аналізували роботу видатних тренерів В. Лобановського, 
Є. Кучеревського, В. Прокопенко, О. Блохіна, «Життя та успіхи В. Звягин-
цева», «А. Шевченко і футбол», «Корифеї українського футболу»; «Моє 
життя – плавання (Я. Клочкова)»; «Л. Подкопаєва і К. Серебрянська», 
«С. Бубка – зірка жердини». В рамках Дня фізкультурного працівника, Дня 
Здоров’я студенти нашого ВНЗ зустрілися з багаторазовою чемпіонкою 
України, Чемпіонкою Європи 2010 р., Чемпіонкою Світу 2011 р., 
бронзовою призеркою Олімпійських Ігор 2012 р. – О. Саладухою 
(випускникницею нашого ВНЗ); бронзового призера Олімпійських Ігор – 
Д. Юрченко (також нашого випускника); ігроками жіночого футбольного 
клубу «Дончанка», срібного призеру Чемпіонату України 2013 р. – 
О. Березук, Ю. Сталовєровою, В. Підгірною; бронзовим призером 
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Олімпійських Ігор 2012 р. – І. Радівіловим. Зустрічі з цими відомими, 
талановитими людьми надали можливості поспілкуватися у неформальній 
обстановці, запитати їх про цікаві факти з їхнього спортивного життя, про 
важливість конструювання себе як професіонала. 

У вересні 2014 р. студенти на свято «День знань» запросили 
бронзового призера Олімпійських Ігор (бокс) – О. Зиновьєва, також 
нашого випускника, який був головним гостем на заході, який було 
приурочено до відкриття нового навчального року, виступив з щирими 
побажаннями до студентів, вручив студентські квитки першокурсникам, 
оголосив відкриття нового навчального року. 

Всі ці заходи були зафіксовані на плівку та зараз виступають 
пам’ятними фотокартками нашого музею, які розповідають про цих 
поважних гостей та видатних людей. 

Такі лекції, тематичні екскурсії, зустрічі, сприяють формуванню 
позитивних уявлень про значущість педагогічної майстерності, педа-
гогічної творчості вчителя фізичного виховання; допомагають усвідомити 
реальні можливості формування творчої особистості майбутнього вчителя 
фізичного виховання. Утвердження в свідомості та в творчій діяльності 
студентів уявлень про таке єднання пов’язане з формуванням історичної 
пам’яті. Історична свідомість трактується не тільки як раціональне знання 
про минуле, але і як емоційне, духовно-практичне, ціннісно-орієнтоване 
ставлення до останнього. Ось чому естетичне середовище музею має 
розглядатися в єдності із засобами його освоєння [6, с. 79]. У зв’язку з цим 
зростає роль музею, який здатний сформувати у молодих фахівців – 
майбутніх вчителів фізичного виховання, специфічне, емоційно-ціннісне 
ставлення до спортивних здобутків, спортивної слави видатних діячів цієї 
галузі. 

Специфіка функціонування музею в сучасному суспільстві визна-
чається тим, що він працює не тільки як енциклопедія, а й за естетичними 
законами, тобто виступає мовою культурного спілкування людства  
[2, с. 74]. І подібно до того, як через засоби сучасної масової інформації 
студенти можуть орієнтуватися в оточуючому світі, так завдяки музею, 
вони повинні отримати реальну можливість орієнтуватися в соціальному 
просторі [4]. 

В результаті дослідження, проаналізувавши роботу музею 
спортивної слави «Олімпійці» ДДІЗФВіС НУФВСУ встановлено, що він є 
дієвим засобом у формуванні педагогічної творчості майбутніх учителів 
фізичного виховання, творчої особистості майбутніх фахівців. Практичні 
заняття дозволяють створити необхідний фундамент для розвитку 
здатності не тільки естетичного споглядання, аналізу та оцінки спортивних 
досягнень певних представників, а й створення та реалізацію власних 
творчих проектів. Запропонована розвідка не є вичерпним дослідженням і 
може бути продовжена в аспекті вивчення і аналізу діяльності музеїв 
споріднених ВНЗ. 
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ПРОФЕСІЙНА САМОСВІДОМІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ: ЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

 
У статті розглянуто етичний підхід до вирішення проблеми 

професійної самосвідомості педагогічних працівників, норми та основні 
етичні правила педагогічної професії. Висвітлені мотиви професійної 
самореалізації та їх адекватність, важливість вміння протистояти 
викликам часу. Запропоновано способи запобігання агресивним випадам на 
свою адресу. Уточнено визначення поняття «професійна самосвідомість 
педагогічних працівників». 

Ключові слова: професійна самосвідомість, етичні правила, мотиви 
професійної самореалізації, педагогічний працівник. 

 
На сучасному етапі розвитку українського суспільства постає 

необхідність уточнення поняття «професійна самосвідомість педагогічних 
працівників». Педагогічна діяльність фахівця визначається його профе-
сійною самосвідомістю, яка полягає у виборі способу поведінки, 
адекватних мотивів професійної самореалізації, попередньому мислен-
нєвому плануванні системи дій, спрямованих на себе й учнів, вихованців, 
передбаченні наслідків вжитих заходів, застосовуваних засобів, методів і 
прийомів навчання та виховання. Педагог щодня вирішує етичні проблеми 
й протистоїть викликам сучасності. Канадський філософ Ч. Тейлор називає 
три «хвороби» нашого суспільства: 1) індивідуалізм, 2) інструментальне 
мислення і 3) втрата свободи [1, с. 8], тому важливого значення набуває 
професійна самосвідомість педагогічних працівників. 

Розв’язання даної проблеми започатковано в працях У. Андер, 
Н. М. Вознюк, О. М. Степанова, М. М. Фіцули та інших. Український 
педагог М. М. Фіцула розглядає поняття «моральна свідомість» як 
вираження ідеального належного, на яке орієнтується людина. Вона може 
бути суспільною (моральні погляди та оцінки груп) й індивідуальною 
(моральні погляди та оцінки індивідів). Її співвіднесення з дійсністю, – 
зазначає науковець, – відбувається опосередковано, а саме: через моральні 
приписи й оцінку діяльності людей [2, с. 272]. Н. М. Вознюк вважає, що 
моральна свідомість індивіда орієнтована на моральну діяльність. Тому в 
свідомості особистості, крім моральної самосвідомості, доцільно 
виокремити моральну світосвідомість (світоспоглядання, світорозуміння, 
світовідношення) суб’єкта, звернену на оточуюче його макро- й 
мікросередовище, на інших осіб – близьких і далеких [3, с. 23]. Морально 
зріла особистість, якій властиві високий рівень моральної свідомості й 
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самосвідомості, керується у своїй діяльності категоріями добра й 
обов’язку. Добро, – наголошує філософ, – виражає сутність морального як 
соціальної цінності (блага), а обов’язок підкреслює його імперативний 
(наказовий) смисл. При цьому добро виступає в моральній свідомості 
людей як безумовно повинне, а обов’язок – як обов’язкова вимога доброго 
[3, с. 25]. Поняття «професійна самосвідомість» і «Я-концепція» у сучасній 
психолого-педагогічній літературі розглядаються як тотожні. Український 
психолог О. М. Степанов визначає Я-концепцію так: «динамічна система 
уявлень особистості про себе, на основі якої вона вибудовує відносини з 
іншими людьми» [4, с. 401]. На думку шведського психолога У. Андер, 
професіоналу мають бути відомі межі власних повноважень і сильні 
сторони для того, щоб вистояти й не втратити далекоглядності в доволі 
складних професійних ситуаціях [5, с. 32]. 

Вчені зазначають наявність розриву між ціннісними установками 
особистості й конкретними мотивами її вчинків, спостерігають витиснення 
інтересів суспільства егоїстичними спонуканнями, спрямованими на 
досягнення особистого блага, виявляють епізодичний або стійкий характер 
професійної деформації особистості педагога. Невирішеним залишається 
питання професійної самосвідомості педагогічних працівників. 

Мета статті – розкрити етичний підхід до вирішення проблеми 
професійної самосвідомості педагогічних працівників, уточнити значення 
поняття «професійна самосвідомість педагогічних працівників». 

Педагогічний працівник виконує суспільно значущу місію. Держава 
довіряє своє майбутнє фахівцю з високим рівнем самосвідомості, що 
виявляється в дотриманні норм і виконанні етичних правил педагогічної 
професії, твердості переконань, співвіднесенні себе з професійним ідеалом, 
в адекватності мотивів професійної самореалізації та досягнень, повазі до 
гідності учня, вихованця, чесності й справедливості, вимогливості до себе 
й оточуючих, здатності протистояти викликам часу, розвиненості вміння 
запобігати агресивним випадам на свою адресу. 

Норми педагогічної професії (від лат. norma – правило, взірець) 
являють собою обов’язковий порядок, якого треба дотримуватися. 
Історично склалися стереотипи поведінки педагогічного працівника і будь-
яке відхилення від них болісно сприймається суспільством. Так, у 
Російській Федерації депутати Держдуми пропонують за порушення дрес-
коду вивішувати фото вчителів на «дошку ганьби» [6, с. 2]. Норми 
педагогічної професії зафіксовані в законах, інструкціях, положеннях. У 
статті 56 Закону України «Про освіту» (2008) висвітлені обов’язки 
педагогічних працівників, їх виконання для освітян є нормою. 

У професійній діяльності педагогічний працівник слідує етичним 
правилам. Основні з них такі: 1. Виявляє повагу до гідності учня, 
вихованця та справедливість. 2. Характеризується твердістю переконань і 
принциповістю. 3. Послідовний у своїх діях, вірний даному слову. 
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Наприклад, стаття 13 «Етичного кодексу українського вчителя» має назву 
«Чесність та порядність» [7], що розуміються як основні риси характеру. 

Педагогічний працівник співвідносить себе з професійним ідеалом, у 
якому втілені його уявлення про моральну досконалість. Такий ідеал є 
взірцем для наслідування й головною метою, яку прагнуть досягти. Тут 
важливо самоусвідомити власні цінності й переконання, вертикальні та 
горизонтальні професійні відносини, «відкритість, справжність і теплоту, 
неупередженість позиції» [5, с. 34]. 

Професійна самосвідомість визначає мотиви професійної самореа-
лізації. У виборі мотивів пріоритетними для педагогічного працівника є 
інтереси суспільства. Мотив професійної самореалізації має бути 
адекватним (від лат. adaequatus – прирівняний), тобто відповідним 
педагогічній професії. Мотив саморозвитку (основним є спонукання: не 
хочу тупцювати на одному місці). Фахівець постійно вдосконалюється й 
розвивається: з роками накопичує знання й навички, відкритий для 
пізнання й нових знайомств з колегами. Мотив інтересу (рушійною силою 
є спонукання: хочу працювати, бо люблю свою роботу), основний 
принцип – власний інтерес. Фахівець досягає серйозних професійних 
успіхів, оскільки захоплюється трудовим процесом. Мотив визнання 
оточуючих (провідним є спонукання: хочу, щоб мене цінували). Фахівець 
прагне, щоб його помітили й гідно оцінили, тому наполегливо працює, 
намагаючись бути поміченим як керівництвом, так і колегами. 
Спостерігається мотив змагання (переважає спонукання: хочу бути 
кращим за інших). Фахівець прагне рухатися вперед, воліє показати кращі 
результати, ніж дотепер, докладаючи значних зусиль. Неприйнятними для 
педагогічного працівника є мотиви зиску (рушійною силою стає 
спонукання: хочу бути багатим у будь-який спосіб). Незважаючи на те, що 
даний мотив вважається найбільш поширеним, жити за принципом 
«вигідно-невигідно»: робота має бути обов’язково високооплачуваною, 
спілкування з оточуючими, добрі вчинки повинні давати користь і 
займатися педагогічною діяльністю неможливо; мотив прагнення до 
легкого життя (провідним стає спонукання: не хочу перетруджуватися). 
Природним для людини є прагнення усілякими можливими способами 
полегшити собі життя, намагання передбачити виникнення проблемної 
ситуації та вчасно уникнути її, проте для педагога важливо вирішувати 
проблеми, а не намагатися їх обійти; мотив виокремлення із «сірої маси» 
(рушійною силою є спонукання: нізащо не хочу бути, як усі). Неординарна 
особистість, здатна шокувати своїм зовнішнім виглядом, поведінкою і 
звичками не може реалізувати себе як педагог, бо колектив сприйматиме 
як юрбу, щодня потребуючи свята і доводячи свою інакшість. 

Педагогічному працівникові необхідно розвинути здатність 
протистояти викликам часу: індивідуалізм, інструментальне мислення, 
втрата свободи. Індивідуалізм має як переваги: право вільного вибору 
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способу життя, усвідомленого прийняття рішень, слідування моральним 
принципам, так і недоліки – «темний бік», який, на думку Ч. Тейлора, 
«полягає в зосередженості на власній особі, що водночас знецінює і звужує 
обрії нашого життя, призводить до втрати причетності до інших чи 
суспільства в цілому» [1, с. 8]. Так, Вільям Бармен, вчитель молодших 
класів з об’єднаного шкільного округу Ньюпорта-Меси, що в Каліфорнії 
(США), притягнутий до кримінальної відповідальності за жорстоке 
поводження з тваринами. У вільний від роботи час Вільям схрещував змій 
для виведення нового виду, їх у будинку було близько 400, а ще в 
пластикових ящиках утримувалися миші та щури, тварини мали 
занедбаний вигляд і помирали з голоду [6, с. 2]. Звісно, про щасливого 
американського вчителя тут не йдеться, проте ні адміністрація школи, ні 
колеги не поцікавилися, як живеться Вільяму на самоті в просторому 
будинку, чи не шкодить його хобі роботі зі школярами молодшого віку. 

Інструментальне мислення як засіб досягнення щастя і добробуту 
особи є феноменом нашої доби. Ч. Тейлор характеризує інструментальне 
мислення як «різновид раціональності, який ми залучаємо, коли 
обчислюємо найекономічніші засоби для досягнення певної мети. Мірою 
його успіху є максимум ефективності, найкраще співвідношення між 
витратами та результатом» [1, с. 9]. Однак не можна все піддавати 
інструментальному мисленню, оцінювати ефективність духовності, 
доброчинності з погляду «витрати-прибутки», використовувати дружні 
відносини як інструмент здійснення наших професійних проектів. 

Індустріально-технологічне суспільство суворо обмежує наш вибір, 
замикає нас у «залізній клітці», що, як зазначає Ч. Тейлор, веде до втрати 
свободи [1, с. 12]. Відбувається свідоме відчуження від громадської сфери 
життя, відвернення від життєво небезпечних загроз, пов’язаних з 
природними лихами, самоусунення від вирішення громадських проблем, 
участі в самоврядуванні, з’являються особи «замкнені у своїх серцях», які 
віддають перевагу підвищеній комфортності приватного життя, вважають 
за краще залишатися вдома, убезпечуючи себе від можливих поганих 
наслідків. Педагогічному працівникові не властиво замикатися в собі, 
підтримувати індивідуальний стиль життя, йти проти загальних напрямів 
розвитку суспільства. За участі в громадських об’єднаннях педагогу 
необхідно пам’ятати про підвищену суспільну відповідальність, визначити 
найкращі перспективи громадської діяльності, уникаючи небажаних 
асоціальних форм, спрямовувати зусилля на захист суспільної моралі. 

Педагогічному працівникові потрібно вміти запобігати агресивним 
випадам на свою адресу. Французький мислитель Ж. Лабрюйєр писав: 
«Немає такої зовнішньої вади, такої тілесної недовершеності, яку не 
помітили б діти: вони вміють виявити її з першого погляду і назвати таким 
словом, що краще й не скажеш» [8, с. 172]. Так, вчителя математики 
Н. учні позаочі називали «Сплячею красунею», її модулі завжди були 
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другим або третім, за темпераментом флегматик (спокійна, врівноважена), 
і все ж це не комплімент, а прізвисько. «Варто дітям виявити слабке 
місце, – наголошує Ж. Лабрюйєр, – як вони беруть гору над дорослими і 
перестають з ними рахуватися. Втративши через якусь причину свою 
перевагу над дітьми, ми з тієї ж причини вже не можемо набути її знову» 
[8, с. 173]. Доцільно проаналізувати власні недоліки, намагатися їх 
позбутися, а також замислитися, чи не ображаєте ви учнів, навішуючи 
«ярлики», даючи привід однокласникам так само насміхатися з них. 
Сьогодні, на жаль, педагогічний працівник наражається на загрозу своєму 
життю (США, РФ). Задум принести до школи вогнепальну зброю не виник 
миттєво, а поки десятикласник готувався й обмірковував злочин, поведінка 
його змінилася, але цього не помітили педагоги, психолог і батьки [6, с. 1]. 

Отже, професійна самосвідомість педагогічних працівників – 
усвідомлення педагогічним працівником норм та етичних правил, мотивів 
професійної самореалізації, співвіднесення себе з професійним ідеалом, 
самооцінка та оцінка референтними людьми. Поняття вирізняється 
складністю мотиваційних спонукань, прагненням до самореалізації, 
системою уявлень про самого себе, свої можливості та перспективи 
професійного розвитку. 

Позитивне ставлення до педагогічної діяльності та професійна 
самосвідомість дають змогу розробити програму професійно-етичного 
розвитку педагогічного працівника. 
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ОСОБИСТІСНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ  
ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА КАТЕГОРІЯ 

 
У статті проаналізовано сутність понять «самовизначення», 

«особистісне самовизначення» як міждисциплінарну категорію. Розгля-
нуто погляди філософів, соціологів, психологів на внутрішній зміст, 
механізми та способи формування самовизначення особистості. 
Встановлено основні ознаки особистісного самовизначення: свідоме 
цілепокладання й орієнтація на майбутнє з огляду на теперішнє; система 
цінностей як змістово-сенсове підґрунтя ставлення людини до самої себе 
та до світу загалом; соціокультурні настановлення; позиція; активність; 
тісний зв’язок між зовнішніми детермінантами вибору та його 
внутрішнє прийняття. 

Ключові слова: особистість, самовизначення, цінності, соціокуль-
турні настановлення, ставлення до себе та до світу, теперішнє, 
майбутнє, позиція, активність. 

 
Трансформаційні процеси, що мають місце в сучасному 

українському суспільстві, висувають на одне з перших місць проблему 
готовності людини до свідомого вибору власної життєвої позиції. 

Оскільки сьогодні особистість перебуває у складній соціокультурній 
ситуації, зазнає впливу нових ідей і цінностей, різних культурних форм, 
актуалізується необхідність не лише трансляції соціокультурних норм і 
готового знання, а й виховання особистості, здатної орієнтуватися в 
складному соціокультурному просторі, формувати власну систему 
культурних цінностей, ефективно реалізовувати свою «Я-концепцію». 
Тобто йдеться про особистість, яка самовизначилася. 

Поняття «самовизначення» вивчається в межах різних наукових 
дисциплін: філософії, соціології, культурології, психології, педагогіки. 

У працях І. Бердяєва, В. Віндельбанда, Г. Гегеля, С. Гессена, 
І. Канта, С. К’єркегора, І. Лоського, М. Мамардашвілі, Ж.-П. Сартра, 
В. Соловойва, Л. Фейєрбаха, С. Франка самовизначення розглядається як 
основний механізм набуття людиною свободи, розв’язання проблеми 
співвідношення обов’язку, відповідальності та автономності, визначаються 
внутрішні та зовнішні детермінанти її життя й поведінки. 

Як соціокультурний феномен самовизначення досліджується 
К. Абульхановою-Славською, Б. Ананьєвим, Г. Андреєвою, А. Мудриком, 
А. Брушлинським, О. Леонтьєвим, А. Петровським, С. Рубінштейном та ін. 

Буття й час завжди слугували підґрунтям для вироблення критеріїв 
відбору соціальних цінностей, а діяльність людини, як те, що співвідносить 
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її конкретне життя з вічністю, є тим субстратом, який вирізняє цінність 
людини та цінність її предметного середовища. Трансляція елементів 
культури від минулого в майбутнє полягає не в тому, щоб своєчасно 
призупинити неконтрольовані та нерегульовані спалахи молодіжної 
ініціативи, а в тому, щоб спрямувати її соціальну активність у певне, 
більш-менш продуктивне річище, дати їй реальний вихід, суспільно 
корисну орієнтацію. Навчити молоду людину жити, можливо, й не можна, 
але можна навчити її виробляти свою життєву позицію, свій світогляд, 
ставлення до самої себе, навчити розуміти саму себе, інших, суспільні 
інтереси, висувати перед собою завдання, щоб діяти відповідно до них та 
суспільства в цілому [1]. 

Культура, якщо до неї залучаються цілеспрямовано, орієнтуючись на 
її вищі зразки, стає індивідуальним засобом самовизначення й 
саморозвитку особистості, й водночас слугує для неї людиновизначальним 
«дзеркалом, за допомогою якого уточнюються творчі дії із самотворення 
та самоздійснення себе як людської індивідуальності» [14, с. 201]. 

Мета статті – на основі аналізу наукових джерел розкрити сутність 
поняття «особистісне самовизначення» в контексті різних людинознавчих 
дисциплін. 

У філософському аспекті самовизначення людини піднімає її 
життєву активність на новий рівень – рівень «життєвого шляху», рівень не 
стільки людини як такої, скільки особистості, цінностей та ідеалів, з якими 
людина себе ідентифікує і відповідно до яких займає позицію в 
соціокультурному просторі [19]. Іншими словами, ситуація самовизна-
чення може розглядатися як своєрідна одиниця становлення й розвитку 
особистості, яка сприймається як носій соціальності, представник певної 
культури. Звідси процес самовизначення трактується як рух у чотирьох 
змістових контекстах і просторах: ситуативному, соціальному, куль-
турному, екзистенційному. Тобто стверджується, що самовизначення 
особистості може розгортатися як: 

– ситуативна поведінка, що спрямовується обставинами (ситуатив-
ний простір); 

– соціальна дія, детермінована певною метою (соціальний простір); 
– рефлексія власної діяльності, що вписується в певну культурну 
традицію (культурний простір); 

– рефлексія буття і, відповідно, рух у вічних цінностях і питаннях 
(екзистенційний простір). 

Культурна та екзистенційна змістові контексти й простори найбільш 
адекватно виявляються у філософській та методологічній рефлексії, яка 
задає особистісні перспективи, обрії, зразки послідовної й самостійної 
діяльності. 

Отже, у філософському сенсі самовизначення розуміється як 
становлення справжньої людини завдяки осягненню індивідом буття, 
оволодіння сенсом життя як найвищою метою, здійснення цього сенсу в 
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теперішньому – послуговування за допомогою теперішнього майбутньому – 
ніколи не перетворювати будь-яку людину і людину взагалі на засіб. 

На самовизначення індивіда в просторі культури впливають різні 
чинники. Однак головну роль серед них відіграє ціннісна орієнтація, згідно 
з якою людина визначає цілі та пріоритети власного життя. Однак 
досягнення цілей потребує певних зусиль, і не кожна людина здатна до їх 
мобілізації [5; 7]. 

Застерігаючи від дослівного розуміння самого терміну «самовизна-
чення», Г. Щедровицький пише: «Неправильно розуміти самовизначення 
як «визначення стосовно себе». Поняття самовизначення передбачає 
наявність не лише самого процесу й залучення до нього суб’єкта 
(емпіричного чи трансцендального), а й деякого простору або певних меж, 
щодо яких або в яких відбувається самовизначення». Він переконаний, що 
недоцільно орієнтуватися й на однозначні межі та простори, оскільки за 
цих умов нівелюється сам зміст слова «самовизначення», який убачається 
дослідником у здатності людини вибудовувати саму себе, свою 
індивідуальну історію, в умінні переосмислювати власну сутність [18]. 

У праці Н. Нікітіної самовизначення постає як динамічне явище, 
процес, діяльнісний акт або система актів, механізм становлення 
особистості, що співвідноситься з такими поняттями, як «вибір», 
«ухвалення рішення», «вчинок». При цьому наголошується, що 
самовизначення є статичним, стабільним станом суб’єкта (результат 
вибору), який пов’язаний із визначенням меж свого «Я», свого місця в світі 
та в житті, оволодінням певною стійкою системою цінностей, змістів, 
позиції, настановлень, котрі характеризують ставлення людини до 
навколишнього світу та самої себе [11]. 

Відносність самовизначення як стабільного стану суб’єкта пов’язана 
з тим, що протягом не лише життєдіяльності, а й протягом порівняно 
невеликого її періоду у свідомості особистості відбувається розширення 
меж свого «Я», зміна системи ставлень, взаємодії зі світом, позиції, 
ціннісних орієнтацій, настановлень. Динамічні та статичні стани 
особистості, закріплені в цьому понятті, є відображенням і проявом більш 
загальних законів природи й людського буття, діалектики руху та спокою, 
рівноваги й неврівноваженості у складній системі людської особистості. 
При цьому, якщо друга складова уособлює певну стійкість особистості, то 
перша – її здатність до зміни, розвитку [11, с. 76]. 

Іншою особливістю самовизначення Н. Нікітіна називає його 
одночасний діяльнісний і ціннісно-змістовий характер. Вибір, який 
здійснює особистість у процесі ухвалення рішень, містить не лише дію, а й 
ставлення особистості до тих аспектів буття, стосовно яких відбувається її 
самовизначення. Крім того, аналіз самовизначення як динамічного явища, 
передбачає його розгляд, з одного боку, як доволі тривалого, 
безперервного процесу, а з іншого – як дискретного, одномоментного акту, 
що характеризує конкретні дії людини в момент ухвалення рішень у певній 
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проблемній ситуації [11, с. 76–77]. 
Неоднозначність поняття «самовизначення», на погляд Н. Нікітіної, 

зумовлене множинністю векторів його спрямованості: на саму себе, на 
самопізнання та визначення своєї сутності; та поза собою – на визначення 
свого місця у світі та ставлення до нього, залучення до різних сфер 
життєдіяльності. Самовизначення, спрямоване на себе, зазвичай 
розглядається як особистісне самовизначення; всі інші його прояви 
співвідносяться з тими сферами життєдіяльності, в межах яких людина 
самовизначається [11, с. 77]. 

Отже, у запропонованій Н.Нікітіною концепції, самовизначення 
постає як безперервний процес вибору й набуття людиною власного буття, 
в якому виявляються й розвиваються її суб’єктність та суб’єктивна 
активність. Позитивна спрямованість цього процесу зумовлена переходом 
особистості на більш високі рівні самовизначення, пов’язані з розвитком її 
ціннісної свідомості та самосвідомості. Констатуючими одиницями 
свідомості особистості та основними механізмами самовизначення тут 
виступають ціннісно-змістові утворення (особистісні змісти, позиції, 
настановлення), а також діяльнісні (цілі та плани) і рефлексивні здатності 
[11, с. 103]. 

Соціологічний підхід до самовизначення пов’язаний з аналізом цього 
феномену як процесу залучення індивіда до різних сфер життєдіяльності 
суспільства, результатом якого є формування позиції у всіх сферах 
суспільного життя як членів тих соціальних спільнот, до яких індивіди 
залучаються [10]. 

Отже, з погляду соціології самовизначення трактується як основний 
інструмент соціалізації особистості, визначення нею свого місця в соціумі. 

Методологічні основи психологічного підходу до проблеми 
самовизначення було закладено С. Рубінштейном [15], який розглядав цей 
феномен у контексті сформульованого ним принципу щодо впливу на 
індивіда зовнішніх причин завдяки їх переломленню через внутрішні 
умови. Він стверджував, що оскільки «зовнішні причини діють через 
внутрішні умови, ефект впливу залежить від внутрішніх властивостей 
об’єкта». Це означає, що «кожна детермінація необхідна як детермінація 
іншим, зовнішнім, так само, як і самовизначення (визначення внутрішніх 
властивостей об’єкта)» [15, с. 359]. У цьому контексті самовизначення 
постає як самодетермінація, на відміну від зовнішньої детермінації. 

Таким чином можна констатувати, що С. Рубінштейн надавав велику 
увагу активності суб’єкта самовизначення. Запроваджуючи поняття 
«суб’єкт життєвого шляху» та аналізуючи проблему детермінації 
поведінки, психолог розглядає співвідношення внутрішньої та зовнішньої 
зумовленості активності людини. Саме внутрішня зумовленість, крізь яку 
переломлюються зовнішні впливи, і покладається на переконання 
психолога в основу розуміння самовизначення. Адже «людина не лише 
перебуває в певному ставленні до світу, а й сама визначає це своє 
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ставлення, в чому й полягає свідоме самовизначення людини» [15, с. 243]. 
Активне самовизначення, що набуває вияву в реальних діях, сприяє 
формуванню й розвитку внутрішніх умов, які створюють можливість 
подальшого самовизначення. 

Проблема самовизначення тут постає як головна проблема взаємодії 
індивіда та суспільства, окреслюються основні моменти цієї взаємодії: 
соціальна детермінація індивідуальної свідомості (ширше – психіки) та 
ролі власної активності суб’єкта у цій детермінації. На різних рівнях 
означена взаємодія має свої специфічні характеристики, що набули 
втілення в різних психологічних теоріях, присвячених проблемі 
самовизначення. 

На рівні взаємодії людини та групи проблема особистісного 
самовизначення представлена в працях А. Петровського, де самовиз-
начення розглядається як феномен групової взаємодії. Воно проявляється в 
особливих, спеціально сконструйованих ситуаціях групового тиску – 
ситуаціях своєрідної «перевірки на міцність», коли цей тиск суперечить 
прийнятим у групі цінностями, і є «способом реакції індивіда на груповий 
тиск» [12, с. 29]. Здатність індивіда здійснювати акт самовизначення 
розглядається як його здатність діяти відповідно до своїх внутрішніх 
цінностей, які водночас є цінностями групи. 

Деякі автори, розглядаючи проблеми самовизначення, акцентують на 
усвідомленні особистістю себе і свого оточення. Наприклад, на думку 
В. Сафіна та Г. Нікова [16], особистість не може не спиратися на 
суб’єктивний бік самосвідомості, тобто усвідомлення власного «я». 
Рушійним механізмом її самовизначення вони вважають протистояння між 
«хочу» – «можу» – «є» – «зобов’язаний», які трансформуються в 
«зобов’язаний, по-іншому не можу». В інтерпретації цих авторів 
синонімом поняття «особистість, яка самовизначилася», є поняття 
«соціально зріла особистість». Іншими словами, особистість, яка 
самовизначилася, – це суб’єкт, який усвідомлює, що він хоче (цілі, життєві 
плани, ідеали), що він може (можливості, схильності, обдарування), ким 
він є (особистісні та фізичні властивості), чого від нього очікують інші 
люди, суспільство. Це суб’єкт, готовий функціонувати у системі 
суспільних відносин. Звідси процес самовизначення розуміється як процес 
«формування в індивіда усвідомленої мети і сенсу життя, готовності до 
самостійної життєдіяльності з урахуванням узгодження своїх бажань, 
якостей, можливостей та вимог, що висуваються до нього з боку 
навколишніх, людей і суспільства» [16, с. 68]. 

На принциповій відмінності природи елементів уявлень людини про 
своє майбутнє (самовизначення), з якого випливають і відмінності в їхніх 
функціях, акцентує П. Гертсманн. Він вирізняє у складі життєвого плану 
два типи цілей: кінцеві (ідеальні) і допоміжні (реальні, конкретні). Кінцеві 
цілі – це ідеали, цінності, які є стабільними. Щодо реальних цілей, вони 
характеризуються конкретністю і можливістю досягнення, можуть 
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змінюватися залежно від успіхів і невдач [20]. 
Цим самим визнається безпосередній зв’язок життєвого плану (як 

рушія самовизначення) з цінностями. 
Цінності – один з основних механізмів взаємодії особистості та 

суспільства, особистості та культури. Ця ідея є провідною у гуманістично-
аксіологічному підході до культури, згідно з яким під культурою 
розуміється світ утілених цінностей; «галузь застосування поняття 
цінності – людський світ культури та соціальної дійсності» [17, с. 37]. 
Цінність насамперед є тим, що «надає ідеальній (тобто такій, яка ще не 
існує) меті силу впливу на спосіб і характер людської діяльності, 
спонукальну силу» [17, с. 35]. Тобто цілком правомірно твердити, що 
«цільова детермінація людської діяльності – це ціннісна детермінація. Цілі 
можуть впливати на людську діяльність не реально-каузально, а як 
ідеальні цінності, реалізацію яких людина вважає своєю суттєвою 
потребою або обов’язком» [17, с. 35]. Цінності тісно пов’язані з 
уявленнями про сенс життя, що є водночас і підгрунтям розвитку 
особистості, і його результатом. 

Отже, для кращого розуміння проблеми особистісного самовиз-
начення важливо враховувати, що рівень особистості – це рівень ціннісно-
змістової детермінації, рівень існування в світі змістів і цінностей. Як 
зазначають Б. Зейгарник і Б. Братусь, для особистості «основна площина 
руху – морально-ціннісна» [8, с. 122]. Згідно з концепцією цих авторів, 
особистісне самовизначення детермінується такими моментами: 

1. Існування в світі змістів – це існування на власне особистісному 
рівні; сфера змістів і цінностей – це сфера, в якій відбувається взаємодія 
особистості та суспільства; цінності та зміст – мова цієї взаємодії. 

2. Цінності відіграють провідну роль у формуванні особистості, 
адже «дотримання цінностей закріплює єдність і самототожність 
особистості, надовго визначаючи головні її характеристики, її стрижень, 
мораль, моральність» [8, с. 39]. Привласнення цінностей є привласненням 
особистістю самої себе. 

3. Змістові утворення забезпечують створення еталону майбутнього 
й оцінювання діяльності в її моральному, змістовому сенсі. 

Не тісному взаємозв’язку між самовизначенням та активністю 
людини наголошує Т. Буякас, зазначаючи, що саме в процесі особистісного 
самовизначення «долається потреба шукати опертя у зовнішній підтримці 
і, навпаки, з’являється здатність повного опертя на себе – здатність робити 
самостійний вибір» [4, с. 32]. Унаслідок цього, людина «пробуджується 
для життя», набуває почуття контактної межі між собою та навколишнім 
світом. Це подолання й набуття самостійності, що покладається в основу 
самовизначення, характеризує внутрішню активність особистості. 
Означена активність реалізується в середині деякої «цілісності» і 
«повноти», що віддзеркалює змістову сферу суб’єкта, «яка починає 
звучати для нього як голос внутрішньої необхідності [4, с. 32]. 
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На думку В. Бодрова, необхідно розрізняти результативний і 
процесуальний аспекти самовизначення. Перший з них є результатом 
засвоєння, закріплення та прояву змістових особистісних утворень, які 
позначаються на змісті та розвитку особистості. Якщо самовизначення 
розглядати не лише як результат, а й як процес, воно постає як самостійна 
форма активності, спрямована на визначення і формування сенсожиттєвих 
орієнтацій людини [3]. 

У науковій літературі набула визнання концепція самовизначення 
особистості, запропонована М. Гінзбургом, в якій відображено як ціннісно-
змістовий, так і активно-діяльнісний компоненти цього феномена. В 
основу характеристики самовизначення покладається уявлення про 
двоїсту, духовно-матеріальну сутність людини, яка живе одночасно у двох 
площинах – ціннісно-змістовій та просторово-часовій. При цього 
наголошується, що просторово-часова площина відображає «реальне 
дійство», яке, у свою чергу, є засобом реалізації цінностей і змістів [6]. 

Цю схему М. Гінзбург доповнює часовим аспектом, вирізняючи в 
ньому три компоненти (минуле, теперішнє і майбутнє) через поняття 
«життєве поле особистості». Під останнім розуміється «сукупність 
індивідуальних цінностей і змістів та простір реальних дій – актуальних, 
потенційних, які охоплюють минуле, теперішнє і майбутнє» [6, с. 46]. На 
його погляд, минуле існує як утілення досвіду, теперішнє відображає 
дійсність, передбачає саморозвиток, а майбутнє існує як проект, 
забезпечення змістової і часової перспективи». У межах цього підходу 
особистісне самовизначення розглядається як «змістове конструювання 
людиною свого життєвого поля, що містить як сукупність індивідуальних 
життєвих сенсів, так і простір реальної дії (актуальної і потенційної)» 
[6, с. 47]. 

Отже, згідно з М. Гінзбургом, визначення людиною себе в 
суспільстві як особистості – це визначення себе (самовизначення, 
прийняття активної позиції) щодо соціокультурних цінностей і тим самим – 
визначення сенсу свого існування. Визначення себе як особистості – 
особистісне самовизначення – має ціннісно-змістову природу; цінності 
детермінують орієнтацію на майбутнє. 

Схожої думки дотримуються Д. Леонтьєв та О. Шелобанова, 
відстоюючи наявність двох стратегій самовизначення – орієнтації на 
теперішнє та орієнтації на майбутнє [9]. Велика роль у реалізації 
означених стратегій відводиться конструктивно-пізнавальній діяльності з 
побудови можливих варіантів майбутнього, оскільки для вибудови 
відносно реалістичного образу наслідків того чи іншого рішення, треба 
пов’язати між собою значну кількість факторів та умов, осягнути та 
екстраполювати тенденції, уявити наслідки певних рішень. Тому завдання 
з конструювання можливих варіантів майбутнього має спиратися на доволі 
складні когнітивні процеси й механізми. 

Вивчаючи особливості ставлення особистості до перебігу свого 
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життя, О. Бекасов суб’єктивним моментом відліку її самовизначення 
вважає теперішнє. Адже людина, плануючи своє майбутнє, враховує 
насамперед досвід теперішнього, а не минулого життя, уявляючи себе 
такою, якою вона є зараз [2]. 

У праці О. Пушкарьової та Л. Сидоргіної під самовизначенням 
мається на увазі складний динамічний процес, який відбувається протягом 
усього життя людини і містить три базові компоненти: активно-
діяльнісний, ціннісно-змістовий і часовий. Досліджуючи різні аспекти 
особистісного самовизначення, автори звертаються до розгляду 
адаптаційних механізмів, які забезпечують ефективність перебігу цього 
процесу. З-поміж таких механізмів найважливіша роль відводиться 
механізмам ідентифікації – стійкої послідовності змін у настановленнях і 
взаємодіях конкретної особистості, що зумовлює суттєві зміни її 
внутрішньої позиції щодо соціокультурних цінностей і ролей [13, с. 83]. 

Підсумовуючи викладене, вважаємо за можливе констатувати, що 
цілісний аналіз і проникнення в сутність проблеми особистісного 
самовизначення можливе лише на основі комплексного, міждисциплі-
нарного підходу, що дає змогу враховувати різні чинники: буттєві, 
просторові, психологічні, соціокультурні, психологічні. Незважаючи на 
різноманітність підходів до розгляду поняття «самовизначення», можна 
виокремити основоположні його ознаки цього феномену, які 
використовуються в більшості праць. До таких ознак належать: свідоме 
цілепокладання й орієнтація на майбутнє з огляду на теперішнє; 
сформована система цінностей як змістово-сенсове підґрунтя ставлення 
людини до самої себе та до світу загалом; соціокультурні настановлення; 
позиція; активність; тісний зв’язок між зовнішніми детермінантами вибору 
та його внутрішнє прийняття. 

Перспективи подальших досліджень убачаємо в теоретичному 
обґрунтуванні структури та методики сформованості культури особис-
тісного самовизначення в студентів педагогічних ВНЗ у процесі 
позааудиторної роботи. 
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ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК І САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 
У данній статті розглядаються основні завдання саморозвитку та 

самовдосконалення під час підготовки майбутніх учителів початкових 
класів у ВНЗ та необхідності підтримки професійного розвитку вчителя. 
Вимога постійного особистісного і професійного зростання є чи не 
найважливішою для професії педагога. Адже саме вона пов’язана з 
донесенням до широкого загалу всіх новітніх досягнень у культурі, науці і 
техніці, найвищих норм та ідеалів з метою забезпечення прогресивного 
розвитку. 

Ключові слова: саморозвиток, самовдосконалення, професійна 
діяльність. 

 
Професійна діяльність сучасного педагога навчального закладу в 

умовах модернізації української освіти ускладнюється та поповнюється 
новим змістом. Вимога постійного особистісного і професійного зростання 
є чи не найважливішою для професії педагога. Адже саме вона пов’язана із 
донесенням до широкого загалу всіх новітніх досягнень у культурі, науці й 
техніці, найвищих норм та ідеалів з метою забезпечення прогресивного 
розвитку. Для цього вчитель повинен сам досягти високого рівня, що стає 
можливим лише завдяки невтомній праці над собою. Програми 
принципового оновлення системи освіти враховують сьогодні 
безперервність педагогічної освіти чи освіти впродовж життя. І мова тут 
іде не про здобуття освіти (навчання у вищих навчальних закладах), а 
більшою мірою, про здатність вчителя саморозвиватися з урахуванням 
вимог професії та суспільства. Тому як ніколи стає актуальним 
дослідження механізмів професійного саморозвитку вчителя з метою його 
швидкої адаптації, гнучкості в умовах переходу України до європейської 
системи освіти. 

Аналіз досліджень з даної проблематики засвідчив той факт, що 
проблема професійного саморозвитку розглядається з позиції професій-
ного становлення особистості (О. Борисова, В. Орлов, А. Щербакова та 
ін.), цілеспрямованого професійного саморозвитку (Н. Божина, Є. Бонда-
ревська, В. Маралов, В. Сєріков, І. Чеснокова та ін.). Проблематика 
професійного самовдосконалення та саморозвитку досить фундаментально 
представлена в наукових працях учених (В. Андрущенко, Б. Гершунський, 
Е. Гусинский, І. Зязюн, В. Кремен та ін. – філософський аспект; 
К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, А. Бодалєв, Л. Виготський, А. Леон-
тьєв, С. Рубінштейн, Д. Узнадзе та ін. – психологічний аспект). Питання 
професіоналізму та розвитку особистості педагога розкрито у працях 
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багатьох дослідників (С. Гончаренко, А. Глузман, А. Дубасенюк, І. Зязюн, 
Н. Кузьмина, Н. Ничкало, І. Підласий, В. Сластьонін, О. Сухомлинська та 
ін.). Вважаючи саморозвиток процесом активної, послідовної позитивної 
якісної зміни особистості, яка є результатом не зовнішніх дій, а її власних 
зусиль, дослідники (Н. Кислінська, Н. Нікітіна та ін.) розглядають цей 
процес і як діяльність особистості, спрямовану на зміну тих своїх 
психічних і особистісних властивостей, які вже є, закладені в природі 
людини чи попереднім етапом її розвитку, наприклад: пам'яті, мислення, 
уваги, емоційної сфери, загальних і професійних здібностей і задатків 
тощо. Самовдосконалення – це діяльність людини, спрямована на 
формування у себе нових і посилення наявних позитивних якостей і 
властивостей, умінь і навиків, а також на корекцію своїх недоліків; 
припускає дію на саму себе, означає опору людини на краще в собі, 
розширення цього кращого і посування до власної вершини 
(самовдосконалості), досягнення акме (гр. acme – розквіт, вершина) [1; 5]. 

Філософією поняття «саморозвиток» трактується як перехід на більш 
високій ступінь організації і є властивістю як організму, так і суспільства, 
біосфери [2]. Тобто це перехід людини на рівень, де вона здатна 
виховувати саму себе. Основними ідеями даного підходу є утвердження 
самостійності, самовизначеності як провідних цінностей сучасного 
суспільного устрою, що передбачають здатність людини до саморозвитку, 
тобто до постановки цілей. Прибічники цього напряму наголошують на 
тому, що процес саморозвитку починається разом з життям, але людина 
довгі роки – нерідко все життя – не стає його суб’єктом – тим, хто ініціює і 
спрямовує цей процес. Це свідчить про відсутність мотивації 
саморозвитку, як однієї з головних проблем професійного становлення 
учителя зокрема. Підкреслюючи необхідність самоосвіти педагога, 
К. Д. Ушинський стверджував, що педагог існує як фахівець, допоки 
вчиться сам. Головний шлях до оволодіння педагогічним мистецтвом як 
наукою великий педагог бачить у прагненні вчителя до самоосвіти, до 
вивчення найновішої педагогічної літератури, оскільки тільки обізнаність з 
усією «…різноманітністю педагогічних заходів і методів виховання може 
врятувати вчителя від тієї впертої однобічності, яка, на жаль, надто часто 
зустрічається в педагогів-практиків» [7, с. 40]. 

Вивчення та аналіз характеру професійної діяльності випускників 
педагогічного вузу дозволяє говорити про наявність значних труднощів, 
що виникають при розв’язанні ними навчально-виховних завдань. Головна 
з них полягає в інертності молодих вчителів, перевазі в їх педагогічних 
діях шаблону, невмінні творчо мислити, механічному копіюванні досвіду 
педагогів-наставників. Якщо ж мова йде про саморозвиток в професійній 
діяльності, то рушійними тут стають такі фактори, як: бажання відповідати 
професії вчителя, бажання бути не гірше за інших, задовольняти вимоги 
адміністрації і т.д. 

Головним напрямом сучасного вузу є перехід від масово-
репродуктивної до індивідуальної творчої освіти, що створює умови для 
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виявлення і формування творчої індивідуальності й професійного 
саморозвитку майбутнього вчителя. Проте під час навчання в університеті, 
як і під час професійної діяльності на шляху саморозвитку вчителя, постає 
багато зовнішніх та внутрішніх бар’єрів, що обумовлені багатьма 
об’єктивними та суб’єктивними факторами. 

Зовнішні об’єктивні бар’єри: 
– низька заробітна плата, вчитель працює тому, що не може знайти 
більшу заробітну плату; клопоти про велику родину і «відсутність 
часу» на саморозвиток; 

– велика завантаженість на роботі; 
– поганий стан здоров’я та постійне його відновлення. 
Зовнішні суб’єктивні бар’єри: 
– у навчальному закладі не створюються умови для саморозвитку 
вчителів; 

– наявність конфліктів на робочому місті; 
– відсутність підтримки з боку адміністрації, якій не потрібні 
вчителі, що саморозвиваються. 

Внутрішні об’єктивні бар’єри: 
– відсутність навичок (здатності) саморозвитку, дотримання 
шаблонів та стереотипів; 

– відсутність мотивів і потреби у саморозвитку; 
– недостатня сформованість психологічних механізмів самороз-
витку, самосприйняття, самопрогонозування; 

– незнання (поверхове знання) «технології» саморозвитку і 
самовиховання. 

Внутрішні суб’єктивні бар’єри: 
– власна інертність, лінощі, небажання мобілізуватись для змін, 
особистісне зростання; 

– розчарування у професії, з огляду на професійні невдачі; 
– самопрограмування на блокування прагнення до змін; 
– негативне ставлення до усілякого роду інновацій, які змінюють 
звичайний хід життя і змушують працювати над собою [4]. 

Усі перераховані фактори стримують, а іноді зовсім зупиняють, 
саморозвиток вчителів. На нашу думку, головними (рушійними) серед усіх 
перерахованих є внутрішні об’єктивні та внутрішні суб’єктивні бар’єри, 
оскільки вони більшою мірою пов’язані з мотиваційною сферою 
життєдіяльності і професійної діяльності як людини, так і вчителя зокрема. 
Більшість вчителів необхідно підтримувати, направляти, мотивувати та 
створювати їм необхідні умови для саморозвитку. Проте, існує категорія 
вчителів, які здатні до саморозвитку майже в будь-яких умовах. 

Загальновідомо, що професійний саморозвиток учителя здійснюється 
протягом усієї його педагогічної діяльності, тому, як ніколи актуальною 
виступає необхідність створення такої моделі професійного зростання 
вчителя, яка давала б йому змогу економно, раціонально й успішно 
формувати ті цінності, які адекватні вимогам сучасної освіти, соціуму й 
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часу. 
Одним із важливіших шляхів вирішення цієї складної проблеми 

виступає створення в навчальному закладі сприятливих організаційно-
педагогічних умов і використання таких засобів активізації професійного 
самовдосконалення учителів початкової школи, які б сприяли розвитку 
професіоналізму, пробудженню потреби самоактуалізації, бажання 
творити свою особистість. 

Порівняння визначень поняття «саморозвиток» приводить до 
висновку, що саморозвиток – це внутрішній процес самозміни внаслідок 
дії власних суперечностей, вищий рівень саморуху. При цьому система, що 
розвивається, має бути відкритою, оскільки внутрішні ресурси не можуть 
довго забезпечувати її існування. 

Не можна не відзначити, що сьогодні існує велика «прірва» між 
школою та ВНЗ. Багато з учнів виявляються не готовими до навчання у 
ВНЗ (зокрема відсутність вмінь та навичок, пов’язаних з виконанням 
індивідуальних робіт творчого характеру, а не репродуктивного характеру; 
відсутності мотивації такого виду діяльності), що пов’язано з відсутністю 
тієї ж здатності до самовиховання та саморозвитку. Тому ми вважаємо 
доцільним формування даної потреби ще під час навчання в школі. 

Умови, що висуваються вчителем для успішного саморозвитку: 
– реалізація управлінської взаємодії з вчителем у відповідності до 

принципу створення «вільного простору» [6, c. 176]. Мова йде про 
непримусовість адміністративного впливу, вчитель сам обирає зміст, 
засоби діяльності та самоорганізацію; 

– передача вчителю обов’язків і розширення його функцій як 
суб’єкта, що сам організовує свій розвиток. Вчитель вільний у виборі, що 
підвищує пізнавальну активність; 

– навчання вчителя самоорганізації; 
– включення вчителя в діяльність, пов’язану з самоорганізацією, з 

урахуванням специфіки суб’єктного досвіду та індивідуальних мож-
ливостей. 

У той же час процес саморозвитку педагога долає існуючі 
протиріччя: 

– між потребою в нових професійних знаннях, вміннях, які 
дозволяють вчителеві якісно виконувати свої професійні функції, і 
недостатньою увагою до них у методичній роботі початкової школи; 

– між потребою у саморозвитку, самореалізацією своїх професійних 
знань, вмінь і недостатньо активними формами та їх змістом у методичній 
діяльності навчального закладу; 

– між бажанням педагога професійно саморозвиватися й само-
вдосконалюватися та його готовністю та здатністю до самоорганізації цих 
процесів. 

Методична діяльність початкової школи повинна вирішувати всі ці 
протиріччя, актуалізувати і підвищувати творчий потенціал педагога, 
активізувати усі засоби розвитку та саморозвитку. 
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Вирішити ці протиріччя можливо лише у випадку цілеспрямованого 
управління цим процесом.Метою методичної діяльності є надання 
психолого-педагогічної і методичної допомоги педагогам у їх 
професійному саморозвитку та самовдосконаленні. 

Саморозвиток вчителів – важлива складова професійної діяльності, 
від якої певною мірою залежить якість цієї діяльності. З огляду на 
нормативні документи та невідкладні завдання системи освіти в цілому, 
саморозвиток вчителів стає однією з головних складових його діяльності 
впродовж життя. З перших днів навчання у ВНЗ необхідно формувати 
навички саморозвитку студентів, оскільки вони певною мірою 
визначатимуть професійну спрямованість. Адміністрації шкіл необхідно 
звернути увагу на формування психолого-педагогічної підтримки, для 
забезпечення саморозвитку вчителів як прояву самоорганізації високого 
рівня. До такої підтримки слід віднести організацію «вільного простору» і 
позиції вибору для вчителя. 

Отже, для ефективного саморозвитку та самовдосконалення в 
сучасному середовищі вчителю початкової школи важливо мати певні 
ресурси, зокрема: час для саморозвитку, доступ до інформації, методичне 
забезпечення (заходи, навчально-тренувальні технології і навчальні 
програми, які вчитель може використати для свого професійного 
розвитку). І хоча подекуди створення умов та ресурсів для саморозвитку, 
безперечно, вимагають певних матеріальних витрат, однак, освітній 
заклад, в якому навчаються майбутні педагоги, що значну увагу 
приділяють саморозвитку, має потенціал зростання, є перспективним і 
привабливим. 
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MYŚL ANTYCZNA O WYCHOWANIU W PISMACH 

METROPOLITY PIOTRA MOHYŁY 
 
У статті розглядаються педагогічні погляди митрополита Петра 

Могили та його внесок у розвиток систем шкільної та вищої освіти 
України та Росії. Висвітлено педагогічні погляди мислителя. Зазна-
чаються прагнення Петра Могили до об’єднання ідей середньовічної 
схоластики, ренесансу, реформаторів, античних і християнських 
філософів. Проаналізовано зміст освіти в Київській колегії, який мав 
схоластичний характер. Підкреслюється важливість вивчення педаго-
гічної спадщини Петра Могили. Проаналізовано наукові роботи, які 
висвітлюють наполегливу працю науковця щодо впровадження античних 
ідей про виховання на ниві української освіти. 

Ключові слова: Петро Могила, виховання, античність, педагогічні 
погляди. 

 
Dzieła Piotra Mohyły zawierają wiele sentencji moralnych i 

pedagogicznych. Autor jednoczy motywy religijne i moralne z ogólnymi 
normami zachowania osoby w społeczeństwie. Zachęca do wychowywania 
młodzieży w czystości ciała i myśli, chęci robienia dobrego, szacunku wobec 
rodziców, posłuszeństwie, miłosierdziu i wstrzemięźliwości, a także miłości do 
swojego narodu. W postępowaniu i osiąganiu celów, nawiązując do moralnych 
listów Seneki, podkreślał decydującą rolę rozumu, a nie emocji. Często w swojej 
twórczości, na wzór Neposa, celowo wspomina kijowskich świętych i 
bohaterów czasów minionych, aby podnieść patriotycznego ducha młodych 
[7, c. 133]. 

Biorąc pod uwagę analizę ostatnich badań naukowych i szereg publikacji, 
warto podkreślić dorobek ukraińskich naukowców na temat Piotra Mohyły, 
między innymi: S. Gołubiewa, A. Żukowskiego, T. Kowalczuka, M. Pałaciuka, 
O. Sagana, W. Tkaczenki i innych. Badania P. Jamczuka dotyczą istoty 
fenomenu metropolity Piotra. W monografii S. Gołubiewa zostały 
przedstawione najważniejsze poglądy Mohyły, jako przedstawiciela nurtu 
reformacji renesansowej, a także działacza w sferze kultury i oświaty. Rozprawa 
doktorska W. Pogoreckiego jest poświęcona roli Piotra Mohyły w duchowym i 
społecznym życiu Ukrainy (1596–1647 r.). Wynika z tego, że zbadanie 
przedstawionego problemu jest aktualną kwestią dla współczesnych ukraińskich 
naukowców. 
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Celem artykułu jest analiza ważnych aspektów diałalności Piotra Mohyły, 
a mianowicie antycznych idei wychowania zawartych w listach Metropolity. 

O rzetelności wykształcenia Mohyły świadczy nie tylko biegłość języków 
starożytnych – łaciny, greki, hebrajskiego, staro-cerkiewno-słowiańskiego i 
nowożytnych – mołdawskiego, ukraińskiego, polskiego i rosyjskiego, a także 
dobra znajomość dzieł antycznych i średniowiecznych autorów – Platona, 
Arystotelesa, Cycerona, św. Tomasza z Akwinu, wielu bizantyjskich 
naukowców i innych [2, s. 64]. Wśród książek z teologii i filozofii, na jego 
półkach można było znaleźć dzieła poświęcone zagadnieniom matematycznym i 
medycznym [3, s. 64]. 

Z imieniem Piotr Mohyła wiąże się rozwój systemu szkolnictwa średniego 
i wyższego na Ukrainie i Rosji, który nie tylko kopiował zachodnioeuropejskie 
szkoły, a nawet konkurował z nimi. Zgodnie z chronologią wydarzeń właśnie do 
niego należy zainicjowanie szkoły na terenie Ławry Pieczerskiej w roku 1631, а 
w 1632 – złączenie jej ze szkołą Kijowskiego Bractwa, która owocnie działała w 
Kijowie od 1615 r. [1, s. 86–88]. Mohyła był fundatorem pierwszego w całej 
Wschodniej Europie – Kolegium Kijowsko Mohylańskiego [14, s. 27–28]. 
Metropolita dobrze rozumiał, że upadek prawosławia tkwi w niskim poziomie 
wykształcenia na terenach Ukrainy. Rozwiązanie tego problemu Mohyła widział 
w stworzeniu: «takich kolegiów, które duchem byłyby prawosławne, a naukowo 
dorównywały kolegiom zachodnioeuropejskim i polskim» [3, s. 423]. 

Zakon jezuitów panujący nad sytuacją szkolnictwa, szybko zawładnął 
umysłami młodych ludzi, szczególnie z bogatych rodzin, wychowując ich w 
duchu swoich przekonań i wymagań. Zakonnicy wrogo usposabiali uczniów do 
prawosławnych, przekonywając ich o drugorzędności obrządku i doktryny 
wschodniej w porównaniu z katolicką. Przynależność religijna w tamtych 
czasach wiązała się z narodowością, a to znaczy, że prowadziło to do 
pogardzania swoim narodem i kulturą. 

W tak niesprzyjających warunkach, kiedy król i polska szlachta będąc po 
stronie jezuitów wszelkimi sposobami popierali ich działalność poniżając 
prawosławnych, ich język, kulturę i cerkiew, Piotr Mohyła otwiera nową 
instytucję szkolną na wzór europejskich uniwersytetów [8, s. 14–15]. 
Metropolita zapewnił materialny byt kolegium, zakupił książki, starał się o 
wysoko kwalifikowanych wykładowców. Kolegium było budowane na wzór 
jezuickich, ale za cel miało krzewienie wiary prawosławnej. Uczelnia była 
wielostanowa, miała charakter ogólnokształcący, a jednocześnie przygoto-
wywała duchownych [4]. W pierwszej kolejności założyciel zapewnił taki 
poziom nauki ówczesnym księżom, który odpowiadał europejskiemu [10, s. 143]. 

Jego szkoła była łacińską szkołą. Łacińską nie tylko w odniesieniu do 
języka, regulaminu lub teologii – nie, łacińską w całej psychologii religii 
[12, s. 56]. 

Studenci otrzymywali rzetelne filologiczne przygotowanie, ucząc się 
języków (słowiańskiego, greckiego, łacińskiego, polskiego) oraz opanowując 
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«siedem nauk wyzwolonych», które dzieliły się na dwa samodzielne stopnie: 
trivium (gramatyka, retoryka, dialekty) i quadrivium (arytmetyka, geometria, 
astronomia i muzyka) [5, s. 107]. 

Wykłady w ławrskiej szkole były prowadzone po łacinie i po polsku. 
Uczniów zmuszano nie tylko do pisania, ale i rozmawiania po łacinie nawet 
poza kolegium. W tym celu wymyślono dla uczniów długie listy, włożone do 
pokrowca. Jeżeli ktoś powiedział coś nie po łacinie, to otrzymywał list, do 
którego wpisywano imię ucznia i student nosił go do tej pory, aż nie odda go 
następnemu, który zawini w podobny sposób. 

Zajęcia we wszystkich klasach zaczynały się jednocześnie. Pierwszy 
dzwonek sygnalizował o rozpoczęciu pierwszej lekcji. Kolejne dzwonki 
brzmiały w klasach, zapraszając młodszych, średnich i starszych uczniów do 
spokojnego zajęcia swoich miejsc. Wreszcie ostatni dzwonek oznajmiał 
początek zajęć. Uczniowie siedzieli w pewnym porządku, wyznaczonym przez 
nauczyciela. Jeśli profesora nie było w sali, starsi uczniowie (audytorzy), 
słuchali i sprawdzali pracę domową wpisując oceny do tak zwanych «notat». W 
chwili gdy wykładowca pojawił się, uczeń meldował jakie stopnie dostali 
uczniowie. Nauczyciel, przepytując poszczególne osoby, sprawdzał 
wiarygodność ocen, po czym przechodził do wyjaśnienia nowego materiału. 

Oprócz lekcji praktykowane były również rozmowy, dyskusje, wzajemne 
nauczanie uczniów, a także różne rodzaje prac pisemnych. Szczególną uwagę 
zwracano na pisanie dyktanda, sprawdzanie pracy domowej. Zachęcano do 
odkrywania i rozwoju zdolności poetyckich, aktorskich i retorycznych. Po 
obiedzie wszyscy uczniowie znów gromadzili się na salach aby powtórzyć 
materiał. Po zajęciach wracali do domu, a sieroty do internatu. 

Regulamin regulował zachowanie dzieci w szkole i w domu. Pilnowanie 
porządku w szkole było obowiązkiem nauczyciela i dyżurującego ucznia, a w 
domu – rodziców i bliskich. Dzięki temu istniał ścisły związek pomiędzy szkołą 
i rodziną. 

Nawet w weekend uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu kolegium. 
W sobotę odbywały się zajęcia podsumowujące materiał z całego tygodnia, w 
niedzielę miały miejsce rozmowy o charakterze moralnym, podczas których 
uczniom wyjaśniano normy zachowania i tłumaczono święta kalendarza 
prawosławnego. Literaturę pomocniczą stanowiły prace ukraińskich myślicieli, 
a przede wszystkim dzieła samego Piotra Mohyły (Могила Петро // 
Українська педагогіка в персоналіях : у 2-х кн. : навч. посіб. Кн.1: Х–ХIХ 
століття / за ред. О. В. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – С. 100–111). 

Pod względem naukowym kolegium dzieliło się na dwie kongregacje 
wyższą i niższą. Kongregacja niższa z kolei dzieliła się na sześć klas: fara lub 
analogia, gdzie jednocześnie uczono się czytać i pisać w trzech językach po 
słowiańsku, grecku i łacinie; potem infima – klasa podstawowa; za nią klasa 
gramatyki i syntaksy: w obu tych klasach nauczano gramatyki języka 
słowiańskiego, łacińskiego i greckiego, wyjaśniano i tłumaczono różnego 
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rodzaju dzieła, robiono praktyczne zadania językowe, a także uczono się 
katechizmu, arytmetyki, muzyki i śpiewu. Następna była klasa poezji, gdzie 
wykładano poetykę, a uczniowie wykonywali różne ćwiczenia z poezji w języku 
ukraińskim i łacińskim, a dalej klasa retoryki, gdzie studenci ćwiczyli 
przemówienia publiczne. 

Wyższa kongregacja składała się z dwóch klas: filozofii, która dzieliła się 
na trzy części: logikę, fizykę (teoretyczne wyjaśnienie zjawisk przyrody) і 
metafizykę. W tejże klasie także wykładano geometrię i astronomię. Druga 
wyższa klasa była poświęcona teologii. Nauczanie dyscyplin boskich w 
kolegium było oparte na systemie św. Tomasza z Akwinu. Kongregacja wyższa 
również dużo czasu poświęcała praktykom homiletycznym. 

Piotr Mohyła nadał szkolnictwu charakter scholastyczny. Osobliwością 
tego sposobu nauczania, który istniał w średniowieczu na zachodzie Europy, 
panował także w XVII w., było to, że pod hasłem «nauka» rozumiano nie ilość 
przedmiotów do nauczania, ale formy lub sposoby przyswajania wiedzy. 
Wiedzieć niewiele, ale świetnie umieć dysponować małą ilością wiedzy – to cel 
scholastyki. Stąd nieskończony rząd formuł, zwrotów i klasyfikacji. Taki 
sposób, jak pokazała praktyka, mało pomagał rozprzestrzenianiu się 
przedmiotów naukowych. Aczkolwiek owa praktyka ze wszystkimi swoimi 
wadami, miała jednak i dobrą stronę. Ona zmuszała głowę do procesu 
rozumowego, inaczej mówiąc była gimnastyką rozumową, która przygoto-
wywała osobę do tego, aby w przyszłości poprawnie zajmowała się nauką [15, s. 38]. 

Adaptacja tego sposobu była dla Metropolity czymś naturalnym, 
ponieważ sprzyjała jej sytuacja w kraju, w którym mieszkał i dla którego 
przygotowywał swoich wychowanków. 

Warto zaznaczyć, że oświatowo-kulturowa działalność Mohyły nie 
ograniczyła się wyłącznie do Kijowskiego Kolegium. Pod patronatem kolegium 
zostały otwarte filie w Krzemieńcu (1636), w Winnicy (1634), Huszczy (1639), 
w Jassach (Mołdawia). Dzięki jego wsparciu powstała pierwsza « Słowiańsko–
grecko–łacińska Akademia» w Rumunii. 

Metropolita Piotr Mohyła, jako myśliciel doby baroku dąży do 
zjednoczenia średniowiecznej scholastyki, idei renesansu i reformacji, a także 
antycznych i chrześcijańskich autorów. Najbardziej widocznym znakiem tego 
jest synteza zachodniej i wschodniej oświaty i kultury. Piotr Mohyła był jednym 
z pierwszych prawosławnych na Ukrainie, który wychodząc z założenia prawa 
naturalnego, zaczął myśleć o przyszłości państwa ukraińskiego [9, s. 153]. 

Idee wychowania zawarte w pismach Metropolity odegrały ważną rolę 
formując patriotyczny światopogląd ukraińskiej młodzieży w okresie 
nacjonalno-wyzwolicielskich zmagań, ponieważ uważał, że służba Ojczyźnie 
jest suprema lex każdego człowieka. 

Ukraina zawdzięcza Mohyle rozwój szkolnictwa, nauki i kultury. Był on i 
pozostaje w historii Ukrainy XVII–XVIII w. fundatorem pierwszej wyższej 
szkoły. Akademia Kijowsko-Mohylańska jest dzisiaj tym, czym jest tylko dzięki 
swojemu założycielowi, który był człowiekiem wielu światów, języków i kultur. 
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Оксана Браславська 
 

ВІТЧИЗНЯНА ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА:  
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ XVII – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ 

 
У статті розглядається питання історії становлення системи 

вітчизняної географічної освіти. Досліджуються шляхи й можливості її 
удосконалення за різних соціальних і політичних умов. Визначається 
внесок видатних географів і педагогів у розвиток як географічної освіти, 
так і географічної науки в цілому. Висвітлюються організаційні питання 
вітчизняної методики викладання природознавства і, зокрема, географії. 
Розкриваються проблеми вищої освіти педагогів-географів того часу. 

Ключові слова: географічна освіта, методика географії, навчально-
виховний процес, підготовка вчителя-географа. 

 
Удосконалення концепції формування особистості, її фахової 

компетентності в нових соціальних умовах вимагають вивчення проблем 
становлення й розвитку освіти в навчальних закладах України на різних 
історичних етапах та наукового аналізу фактів, які доцільно враховувати в 
процесі оновлення національної освіти. 

Науковці виокремлюють у розвитку вищої педагогічної (В. Луго-
вий [7], В. Майборода [8]) і, зокрема, географічної (М. Криловець [5], 
В. Круль [6], Л. Мельничук [10], І. Шоробура [16] та ін.) освіти декілька 
етапів, що тісно пов’язані з історичними, соціальними й політичними 
подіями в державі та мають суттєвий вплив на становлення шкільної 
географічної освіти. У системі шкільного навчання різних історичних епох 
географія посідала різні позиції, що зумовлювало зміни в системі 
професійної підготовки вчителів-географів. Узагальнення результатів 
наукових досліджень, вивчення традицій і реформаційних процесів у 
географічній освіті дають підстави стверджувати, що теоретичні й 
практичні засади навчання школярів географії й підготовки до цього 
процесу вчителів у вітчизняній освіті мають тривалу й багату історію. 
Саме вивчення окреслених процесів уможливлює з’ясування причин 
перетворень у професійній підготовці майбутнього вчителя географії та 
потрактування його фахової компетентності як елемента загальної 
підготовки у ВНЗ. 

Історичні дані про географічну освіту, згідно з результатами аналізу 
дисертаційних робіт і фахової літератури, свідчать про її розвиток у 
вузькому науково-методичному аспекті щодо питання підготовки вчителів. 

Слід визначити, що презентовані наукові результати повною мірою 
не використовувались у процесі формування фахової компетентності 
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майбутніх учителів географії. З огляду на специфіку географічної науки, 
основні тенденції професійної підготовки, зокрема, майбутніх учителів 
географії, тісно пов’язані зі змінами в розвитку державного устрою й 
суспільного життя в країні. Саме тому ми не виокремлюємо чіткі межі 
періодизації в ретроспективі професійної підготовки майбутніх учителів 
географії, а відповідно до предмета нашого дослідження, прослідковуємо її 
зміни в часі й просторі. 

На початку XVII ст. релігійно-національні товариства, що 
створювали при церквах, а також ремісничі й цехові організації відкривали 
міські братства як самобутні навчальні середні заклади, які зберігали 
слов’янські вчительські традиції. О. Сухомлинська вказує: «Відштов-
хуючись від греко-слов’янської релігійної традиції, діячі братських шкіл 
приходять до ідеї про необхідність прилучення до здобутків 
західноєвропейської культури – у школах починають вивчати польську та 
латинську мови, вивчають і опановують античні джерела, зростає їх 
інтерес до пізнання природи, суспільства» [14, с. 3–4]. Така ситуація 
позначилася й на географічній освіті. 

Значний внесок у розвиток вищої освіти в XVII ст. зробила Києво-
Могилянська академія [4], де професійно готували вчителів, які змінили 
ченців при монастирях, працівників культових і військових установ. Саме 
цей навчальний заклад заклав основи вищої педагогічної освіти, тут 
започатковано роботу закритих трирічних педагогічних інститутів, які 
функціонували також при Харківському (1805 р.) і Київському (1834 р.) 
університетах та в Кременецькому ліцеї. 

Упродовж зазначеного періоду плідною була діяльність М. Раєв-
ського – автора підручника з мінералогії для учнів реальних училищ, де 
наголошено на обов’язковому використанні в ході уроків різноманітних 
прийомів і методів навчання (спостереження, порівняння, бесіди). Позиція 
вченого відповідала новим на той час освітнім програмам, що 
рекомендували ознайомлювати учнів із різними предметами і явищами 
природи. 

Створення педагогічних інститутів декларував Статут імператор-
ських університетів. Навчання в університетах тривало лише до 1858 року, 
а надалі вчителів готували на педагогічних курсах і семінаріях, які 
потребували менших економічних державних затрат. Згодом нехтування 
важливістю вищої педагогічної освіти призвело до закриття цих курсів та 
ліквідації ґрунтовної підготовки вчителів, зокрема й учителів географії. 

Розвиток соціально-економічних факторів і деякі політичні події 
сприяли відновленню підготовки вчителів, у зв’язку з чим були відкриті 
вчительські інститути. Із 1872 року такі інститути (із терміном навчання – 
три роки) діяли, зокрема, в Ніжині, Феодосії й Глухові, де готували 
вчителів для міських шкіл та вищих початкових училищ, а географічні 
відомості були складником природознавства поряд із фізикою, 
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математикою, педагогікою, Законом Божим та іншими дисциплінами. 
Цікавим є факт, що в інститутах, паралельно з вивченням педагогіки й 
опануванням елементарних знань із методики навчання географії, 
проходили педагогічну практику. Це свідчить про ґрунтовність тогочасної 
педагогічної освіти, надання майбутнім учителям не лише теоретичних 
знань, а й практичних компетенцій. 

Кінець XVII ст., на думку В. Майбороди, ознаменований тим, що 
«створення університетів з педагогічними інститутами при них, Вищих 
жіночих педагогічних курсів, учительських інститутів та екстернатів 
заклало основу для функціонування й розвитку системи вищої педагогічної 
освіти в Україні. Водночас вона удосконалювалася на основі старої і нової 
вищої педагогічної школи» [8, с. 18]. 

Промислова революція в Європі ХVIІ–ХVIІІ ст., швидкий розвиток 
продуктивних сил спонукали до нових досліджень у географічній науці та 
сприяли підвищенню рівня навчання географії учнівської й студентської 
молоді. За ініціативи М. Ломоносова в географічній освіті була 
запроваджена програма краєзнавчого вивчення території. Крім того, 
перебуваючи на посаді керівника географічного департаменту АН, 
М. Ломоносов опікувався проблемою підготовки вчителів географії, 
акцентуючи увагу на потребі посилення ґрунтовності їхніх фахових 
знань [2], на що вказує М. Баранський. 

У зв’язку з інтенсивним використанням людиною природних 
багатств і розвитком економіки, наприкінці ХVІІІ ст. викладання 
природознавства у вітчизняних школах передбачало наявність змістовних 
географічних відомостей. Були відкриті народні училища − головні 
заклади, із терміном навчання 5 років (вивчали географію, історію, 
механіку, фізику, мінералогію, ботаніку) і малі (2 роки навчання) та 
вчительські семінарії. 

На дослідницьку увагу заслуговує підручник із природознавства 
«Начертание естественной истории» (1768), створений В. Зуєвим (1754–
1794 рр.) для народних училищ Російської імперії. Посібник витримав 
чотири перевидання, уперше в природничій освіті він розв’язував основні 
завдання методики викладання курсів, пов’язаних із вивченням природи. 
Автор підручника довів важливість послідовності вивчення природо-
знавства за принципом від простого до складного (викопне царство 
(нежива природа), царство рослин (жива природа), царство тварин) і 
наголосив на обов’язковому створенні спеціальних кабінетів, де були б 
представлені наочні посібники, колекції, натуральні об’єкти. В. Зуєв 
порушив питання про викладання шкільного предмета з використанням 
різноманітних методів, прийомів, засобів, організаційних форм навчання, 
де головну роль відігравали екскурсії. Саме В. Зуєва вважають 
засновником вітчизняної методики викладання природознавства (у змісті 
були передбачені елементи географічних знань). 
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В. Татищев створив достатньо повний як для свого часу 
географічний опис Росії, що став першим вітчизняним підручником із 
географії. У 1719 році в Росії вийшов підручник Я. Гюнберга 
«Земноводного круга краткое описание, и старых, и новых географий по 
вопросам и ответам через Якова Гюнберга собранные», де подано 
відомості про різні країни світу й загальні географічні дані. У 1776 році 
підготовлено вітчизняний підручник із географії Х. Чеботарьова 
«Географическое и методическое описание Российской империи». 

Отже, кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст. (час приєднання до Росії 
Східної Білорусі й Правобережної України) став епохальним у 
виокремленні географії як науки й чітко структурованого шкільного 
предмета, що викладали лише в початковій школі, приділяючи основну 
увагу вивченню географічних назв і номенклатури та акцентуючи на 
запам’ятовуванні фактів. У школах послуговувалися голландськими й 
німецькими підручниками з географії, перекладеними російською мовою, 
як-от «Географією, або Коротким описом земної кулі», де вміщено 
відомості про градусну сітку, описи природних явищ, а також низку 
статистичних даних про різні частини світу та Росію, зокрема. 

Особливу роль у становленні географії окресленого періоду відіграє 
науковий доробок й практична діяльність М. Гоголя. Обстоюючи думку 
про обов’язкову неперервну географічну освіту, він наполягав на 
використанні вдосконалених засобів і прийомів навчання з обов’язковим 
застосуванням карти й роботи на місцевості. Основними його працями є: 
«Отрывок детской книги по географии» (1830), «Мысли о географии» 
(1829) [3]. Сучасне бачення ролі М. Гоголя у розв’язанні проблеми 
професійної підготовки вчителів географії досліджують В. Шевченко та 
М. Криловець [15]. 

У 60-ті рр. ХІХ ст. основні вимоги до змісту географічної освіти 
окреслив К. Ушинський (1824–1870 рр.), обґрунтувавши роль географії як 
навчального предмета, запропонувавши розвивати країнознавчий принцип 
у навчанні, наголосивши на виховній функції географії, на необхідності 
тісного зв’язку навчання географії з освоєнням навколишньої природи й 
діяльності людини в ній. Видатний педагог сформулював принцип «від 
відомого до невідомого», вважаючи головним у географії вивчення рідного 
краю та своєї країни в цілому. Учений звертав увагу на важливість 
розвитку уяви школярів, формування знань із застосуванням наочності як 
одного з важливих принципів дидактики. 

У другій половині XIX ст. фізична географія виокремилася в 
самостійну галузь науки. Одним із її засновників був В. Докучаєв, який у 
1889–1894 рр. керував експедиційними дослідженнями в Україні (спільно з 
В. Вернадським, Г. Висоцьким, Г. Морозовим, К. Глінкою, Г. Танфільє-
вим), заклав основи ландшафтознавства, ґрунтознавства, сформулював 
основні положення про природно-історичну зональність, природно-
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територіальні комплекси. Географи П. Броунов, Є. Ленц, С. Рудницький 
теоретично аргументували об’єкт і предмет географічної науки, що 
сприяло підвищенню значущості географічної освіти. 

Поділ України між Російською та Австро-Угорською імперіями у 
XІX ст. призвів до уповільненого розвитку українського народу порівняно 
з розвиненими країнами. Водночас в окреслений період передові 
світоглядні думки висловлювали представники прогресивної педагогічної 
думки України: Х. Алчевська, В. Антонович, Б. Грінченко, М. Грушев-
ський, М. Драгоманов, П. Житецький, М. Корф, І. Франко та ін., що 
позитивно впливало на еволюцію освіти й науки. Тоді були створені 
українські підручники для дорослих і дітей, функціонували громадські 
товариства, недільні школи, клуби, бібліотеки, театральні вистави, дитячі 
майданчики, хоч бідність широких верств населення обмежувала навчальні 
потреби дітей, зокрема й географічні. 

Кінець ХІХ ст. ознаменований створенням Педагогічного товариства 
(1859 р.), організатором якого є П. Редкін – видатний освітній діяч, 
фундатор методики навчання географії. Саме завдяки членам товариства 
привернуто увагу громадськості й уряду до проблем вивчення географії як 
навчального предмета в школі та у вищих навчальних закладах 
(А. Овсянніков), до потреби пізнання рідного краю в географічному 
аспекті (Д. Семенов), з’ясовано й обговорено дидактичні правила та 
методи географії (М. Раєвський). Розвиваючи методику навчання 
географії, П. Редкін (1808–1891 рр.) заснував перші педагогічні журнали: 
«Бібліотека для виховання», «Народна школа», «Учитель», «Педагогічний 
літопис». Учений був співавтором і редактором таких підручників, як 
«Початковий курс географії» (співавтор А. Барков й ін.), «Короткий курс 
географії Росії» (співавтор Е. Лесгафт), «Підручник географії» (співавтор 
О. Герд), «Методи і принципи географії» (співавтор Е. Петрі), «Нариси 
методики і дидактики навчальної географії» (співавтор А. Соколова), 
«Географія як наука і як навчальний предмет» (співавтор Н. Раєвський), 
«Уроки географії» (співавтор Д. Семенов) та ін. 

У Росії, наприклад, географія була рівноправним шкільним 
предметом, тут розроблено рекомендації з методики навчання географії, 
підготовлено, зокрема, посібники «Педагогічні замітки для вчителів» і 
«Уроки географії» (Д. Семенов), де наголошено на ролі наочності й 
організації самостійної роботи школярів (особливо креслення карт) у 
навчанні географії. У змісті географічної освіти особливу увагу приділяли 
вивченню території Росії (наприклад, «Короткий землеопис Російської 
держави» − підручник для третього класу народних училищ). Створення 
оригінальних шкільних підручників із географії – серйозне досягнення 
методики в ХІХ–ХХ ст. (автори: А. Крубер, Г. Іванов, Е. Лесгафт, 
А. Барков, С. Чефранов). У посібниках враховано такі методичні поло-
ження, як доступність викладання складних питань змісту, скорочення 
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списку номенклатурних об’єктів, використання історичного та країнознав-
чого підходів. Серією цих підручників послуговувалися й після 1917 року. 

Починаючи з 1907 року, географію поступово вводили до програм 
початкових класів гімназій, реальних, відомчих училищ, приватних шкіл, 
однак рівень викладання ще протягом тривалого часу був незадовільним 
(переважали нічим не обґрунтовані факти), а методика – застарілою й 
примітивною. Уся класна та позакласна робота учнів полягала в 
запам’ятовуванні різних назв річок, гір, озер, міст, островів, висот гірських 
вершин, кількості жителів у країнах, тобто, за словами Е. Лесгафта, 
«процвітав номенклатурний напрям у шкільній географії». Від учнів віком 
10−12 років вимагали знання до 2 тис. назв, близько 1 тис. цифр матеріалу 
підручника. Діти губилися у великому обсязі географічної номенклатури 
та її комбінаціях. 

Обов’язковими видами занять на уроках географії були креслення і 
замальовування карт, тобто їх дублювання за географічною сіткою на 
власний розсуд дітей, а згодом – графічне зображення цифрового 
матеріалу (найчастіше складали звичайні схеми). Кресленням захоплю-
валися настільки, що всю увагу зосереджували на створенні діаграм, 
особливо коли йшлося про взаємозв’язок декількох географічних 
елементів. Це забирало в дітей багато часу, але зовсім незначною мірою 
поглиблювало їхні географічні знання. 

Крім того, для школи необхідним було збільшення географічних 
матеріалів, зокрема карт й атласів, картин, інших засобів унаочнення, 
підручників, посібників; недосконалими були й методи навчання. Педагоги 
потребували оптимізації знань, ширшого ознайомлення з науковими 
досягненнями в галузі географії та зменшення цифрового навантаження на 
теоретичний матеріал. Наприклад, паралельно з вивченням компонентів 
природи й території України, поясненням їхнього взаємозв’язку, учням 
необхідно було обов’язково запам’ятовувати численні температурні 
показники в окремих районах, статистичні дані про кількість домашніх 
тварин або про чисельність працівників у окремих галузях господарства. 
Схоластичне подання матеріалу призводило до зниження рівня науковості 
в навчанні дітей географії, посилювало розрив між викладанням географії, 
її методикою та розвитком науки. 

Суттєвий внесок в удосконалення методики навчання географії 
зробив Л. Весін, автор «Історичного огляду підручників загальної і 
російської географії», що описав історію розвитку змісту шкільної 
географії й методики її навчання більше ніж за півтора століття, звернув 
увагу на необхідність докорінного поліпшення стану викладання географії 
в школах і в університетах. Дослідник зазначив, що вдосконалення 
підручників, у передмовах до яких викладено основні рекомендації з 
вивчення школярами географії, суттєво впливало на розвиток методики 
навчання предмета. Розвиткові методики навчання географії присвячено 
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фундаментальний реферат Л. Весіна «Історичний нарис викладання 
географії в Росії». 

Негативним в освіті ХІХ ст. С. Русова вважає те, що досі не було 
з’ясоване місце географії в системі шкільних предметів [12]. Кожна школа, 
гімназія чи училище, залежно від змісту освіти, самостійно укладали 
навчальні плани, які нерідко відрізнялися недостатнім обсягом 
основоположних наукових географічних знань. Так, у реальних училищах 
географію вивчали в перших п’яти, а в жіночих гімназіях − у перших 
чотирьох класах; лише в комерційних училищах географія з’являлася в 
середніх (6, 7, 8) класах. Це знижувало рівень знань учнів із географії та 
їхніх можливостей вступити до вищих навчальних закладів освіти. 

Отже, нами розглянуто питання історії становлення системи 
вітчизняної географічної освіти, досліджено шляхи і можливості її 
удосконалення за різних соціальних і політичних умов. Варто більш 
ширше визначити внесок науковців-географів у розвиток як географічної 
освіти, так і географічної науки в цілому та розкрити проблеми вищої 
освіти у становленні новітніх підходів у навчанні. 
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УДК 373.5.091.4(477)«1917/1920» 
 

Оксана Бунчук 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
З РОЗБУДОВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ 

(1917–1920 рр.) 
 
У статті розкривається діяльність Товариства шкільної освіти з 

розбудови української національної школи (1917–1920 рр.). У результаті 
дослідження автором були встановлені основні аспекти діяльності 
товариства у даному напрямі, а саме: створення єдиної цілісної системи 
освіти; відкриття перших українських гімназій у Києві; запровадження 
українознавчих предметів у школах різних ступенів; підготовка й видання 
шкільних навчальних посібників, підручників, термінологій українською 
мовою; удосконалення українського правопису; влаштування курсів 
інструкторів з українознавства для вчителів; розробка «Проекту єдиної 
школи»; організація Всеукраїнських учительських з’їздів. 

Ключові слова: Товариство шкільної освіти, українська національна 
школа, українізація, культурно-освітня діяльність, громадські організації. 

 
Становлення незалежної Української держави неможливе без 

пробудження національної свідомості нашого народу, насамперед молоді. 
У зв’язку з цим однією з найважливіших проблем є відродження 
національної самобутності школи, покликаної формувати високий інтелект 
нації, її соціальний і культурний генофонд. Підвищення національної 
свідомості молоді через систему освіти – гарант майбутнього українського 
народу. Ось чому в умовах державного та духовного відродження України 
пріоритетна роль належить розвитку національної системи освіти й 
виховання, що має забезпечити вихід Української держави на світовий 
рівень. Сьогодні йде пошук не лише шляхів оновлення освіти, а й 
принципово нових перспектив і можливостей – аж до школи нової 
генерації – української національної школи. 

В аналізі минулого одне з основних місць посідає питання освіти й 
шкільництва, адже «хто має школу, той має народ». Тому вкрай 
важливими є дослідження діяльності громадських організацій, зокрема 
Товариства шкільної освіти, що стояли біля витоків організації 
національної школи. Адже школа була, є, і буде фундаментом, на якому 
тримається держава. 

Питанню розбудови української школи 1917–1920 рр. присвячені 
багаточисельні праці громадських діячів досліджуваного періоду 
(Г. Ващенка, М. Грушевського, Д. Дорошенка, Б. Пастернака, С. Русової, 
С. Сірополка, П. Холодного). Серед науковців-сучасників, що дослід-
жували дану проблему, можна виділити прізвища Г. Васьковича, 
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С. Єфремова, І. Лікарчука, Б. Матроса, П. Ротача та ін. 
Метою даної статті є висвітлення діяльності Товариства шкільної 

освіти з розбудови української національної школи (1917–1920 рр.). 
Революційні події весни 1917 р. у Російській імперії привели до 

падіння монархії та проголошення певних демократичних перетворень. На 
хвилі революційних подій в Україні, в перших числах березня 1917 р., 
утворилася Центральна Рада, яка взяла на себе функції загально-
українського громадсько-політичного центру. Новостворений орган, 
узявши курс на відродження державності українського народу, відвів 
чільне місце в державотворчій політиці питанню національно-культурного 
будівництва. У цій складній і багатогранній роботі на перші позиції 
виходило завдання побудови національної системи освіти та її основи – 
школи. 

Тому у відозві до українського народу 7 березня 1917 р. Центральна 
Рада закликала всіх громадян, культурні і політичні організації, місцеві 
органи влади добиватися дозволу від Тимчасового уряду на розширення 
мережі освітніх закладів, переведення освіти на україномовне викладання, 
українізації державно-адміністративних установ, утворення українських 
культурних товариств [4]. 

Ініціатором цих справ стало громадське Товариство шкільної освіти. 
Своїм завданням Товариство поставило розбудову та захисту країнської 
школи, плекання національних кадрів та виховання національно зрілих 
молодих людей. 

У квітні 1917 р. при Київській міській Думі була утворена українська 
шкільна комісія у складі М. Грушевського, В. Ігнатовича, Є. Королькова, 
Т. Лубенця, С. Романюка, І. Стешенка, М. Ярошевського, яка й започат-
кувала роботу з українізації шкіл у Києві і губернських містах. 

Одним із напрямів культурно-освітньої діяльності прогресивної 
інтелігенції стала боротьба за відкриття українських початкових шкіл. 
Товариству шкільної освіти при підтримці Центральної Ради в перші 
місяці 1917 р. вдалося відкрити одну з перших українських гімназій в 
м. Києві. Гімназію ім. Т. Шевченка було відкрито 18 березня 1917 року. 

Важливе значення для українізації навчального процесу в школах 
мали два Всеукраїнські учительські з’їзди, організовані членами ТШО. 

Перший з’їзд, який відбувся 5–6 квітня 1917 р., прийняв ряд 
постанов, що визначали шляхи здійснення українізації школи. Однією з 
умов реалізації планів українізації школи мало стати видання шкільних 
підручників та методичної літератури українською мовою. Вирішення цієї 
умови з’їзд доручив Товариству Шкільної Освіти. Учасники другого 
Всеукраїнського з’їзду вчителів, що проходив 10–12 серпня 1917 р., 
ухвалили окрему постанову «Українізація школи». У ній говорилось, що 
українізація всіх типів шкіл, як початкових, так і середніх, повинна 
проводитися «згідно з вимогами педагогіки». З 1 вересня 1917 р. в нижчій 
початковій школі навчання в усіх класах повинно проводитись 
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українською мовою, а відносно вищої початкової і середньої школи та 
учительських інститутів і семінарій вказувалось, що вони українізуються 
«в згоді з вимогами першого Всеукраїнського вчительського з’їзду»  
[1, с. 38]. 

Отже, з перших днів створення Товариства шкільної освіти перед 
ним постало невідкладне завдання українізації школи, ліквідації тієї 
безсистемної й безладної організації освіти в Україні, що дісталась їй у 
спадок від минулого, і створення єдиної національної системи освіти за 
новими принципами, програмами, змістом і організаційною структурою. 

Комісії, що були створені при ТШО, розробили основні теоретичні 
положення розбудови української школи, науково-теоретичні засади 
національної освіти і виховання, розпочали друкувати шкільні підручники 
та методичну літературу. 

Основні напрацювання Товариства шкільної освіти і було взято 
Генеральним Секретаріатом освіти, а потім Міністерством Народної 
Освіти за основу проекту єдиної школи. 

Розширення мережі шкіл, посилення їх матеріальної бази та 
забезпечення шкільної освіти кадрами було лише частиною великої роботи 
ТШО з побудови національної школи. Однак у цій напруженій роботі чи 
не найголовнішим завданням стало переведення зрусифікованої школи на 
національний ґрунт. Це можна було здійснити лише шляхом уведення 
україномовного викладання в школах, перебудови виховної роботи на 
національно-патріотичних засадах, формування у підростаючого покоління 
нової національної ментальності та широкого запровадження у навчання 
українознавства. 

Саме на кошти Товариства шкільної освіти у вересні 1917 р. у Києві 
була відкрита друга гімназія імені Кирило-Мефодіївського братства. 
Гімназія мала підготовчий та вісім навчальних класів. Третя українська 
гімназія була відкрита ТШО 14 вересня 1917 р. у м. Києві в складі 
підготовчого та 1–3 класів, до яких прийнято 100 учнів. У передмісті 
м. Києва, на Шулявці, згодом, за ініціативою товариства «Просвіта», була 
відкрита й четверта українська гімназія у складі двох підготовчих та 
першого класу [6, с. 69]. 

Відкриття перших українських гімназій у Києві, столиці УНР, стало 
визначною подією українського не лише культурно-освітнього, а й 
суспільно-політичного життя в цілому. Воно показало не тільки прагнення, 
а й можливість побудови національної школи як вирішальної складової 
системи освіти, здатної забезпечити навчання рідною мовою, виховання 
національно свідомих громадян відродженої України [5, с. 66]. 

Після утворення Генерального Секретаріату освіти робота ТШО була 
в основному спрямована на поступове наповнення шкіл новими 
підручниками й художньою літературою, які відповідали духу і змісту 
нової української школи. 

Тяжкого удару українській школі завдали денікінці. Денікінський 
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антиукраїнський рух за масштабами боротьби проти українського 
національно-культурного будівництва за весь період визвольних змагань 
був найбільш масовий і найагресивніший. 

На Загальних Зборах ТШО 28 вересня 1919 року Радою поставлено 
завдання перед Товариством: взяти справу української школи в свої руки, 
щоб допомогти громадянству зберегти те, що вже зроблено в шкільній 
справі, вжити всіх заходів для захисту української школи» [7, c. 10–11]. 

Отже, основною метою діяльності Ради ТШО в часи денікінщини, як 
зазначив в доповіді на загальних зборах Товариства О. Дорошкевич, було 
«...зберегти національно-культурні здобутки революції, головним чином, 
рідну школу, яка за часів Добрармії була позбавлена утримання на кошти 
влади та прав» [7, c. 7]. Тож Рада Товариства шкільної освіти взяла на себе 
функції Міністерства народної освіти. 

За таких умов Товариство шкільної освіти змушене було взяти в свої 
руки кермо української школи та фінансування її тими коштами, що 
збирало Товариство закликом до всіх верств українського населення. 

Враховуючи політичні обставини в Україні, Рада ТШО посилила 
свою роботу по збереженню системи національної освіти та наданню їй 
фінансової допомоги. Радою Товариства на засіданні 18 вересня 1919 р. 
було ухвалено розробити фінансовий план допомоги всім тим українським 
школам, які не будуть мати коштів для свого утримання з інших джерел. 
Рада висловилась за необхідність тісного зв’язку українських фінансових 
кіл з Радою ТШО з метою посилення допомоги приватним українським 
школам у широкому масштабі, а також й іншим культурно-просвітнім 
установам [2, с. 91]. 

Рада ТШО звернулось до громадських організацій і приватних осіб з 
проханням допомогти українській школі в її тяжкому становищі. Особливо 
допомогли Товариству шкільної освіти такі солідні організації, як 
кооперативи, Український Червоний Хрест, газета «Слово», Товариство 
«Копійка на рідну школу» і взагалі українське вчительство та 
громадянство [3, с. 81]. 

Таким чином, з приходом на Україну денікінської армії, як і на 
початку революції, Товариство шкільної освіти доклало багато зусиль, 
енергії й ентузіазму в справі збереження національної освіти. Коли 
радянська влада змінила денікінську, знов перед ТШО постало питання 
ревізії програми своєї діяльності. 

Планувалося, що робота буде проводитися у всеукраїнському 
масштабі. Також у плани Товариства входило знайти контакт із 
радянською владою, але політичні моменти повинні бути викреслені з його 
діяльності [7, с. 13–14]. 

Отже, можна зробити висновок, що з приходом радянської влади 
ТШО продовжило енергійну роботу щодо утримання й організації 
української школи і, взагалі, освітніх установ, співпрацювало з 
радянськими органами управління освітою в питаннях розбудови 
української школи, розробки планів розвитку освіти. 
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Здавалося б, така громадська організація, як Товариство шкільної 
освіти, яка мала великий досвід ведення освітніх справ і дуже тісний 
контакт з українською школою – повинна використовуватись радянською 
владою для розбудови шкільництва в Україні. Але з вересня по листопад 
1920 року в приміщенні ТШО проводяться обшуки, частина його членів 
арештована, будинок Товариства на Іріненській № 4 передано військовій 
владі під бурсу для курсів Всеобуча, майно опечатується, потім 
вивозиться. Бачимо: досвід ТШО Радянській владі не знадобився, його 
діяльність фактично припинено. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що 1917–
1920 рр. – це час, коли освітній рух в Україні набув небачених розмірів і 
прогресивна громадськість, яка згуртувалася навколо Товариства шкільної 
освіти, творчо використовуючи досвід минулого у справі боротьби за рідну 
школу й освіту. 

Основними аспектами його діяльності у даному напрямі були: 
відкриття перших українських гімназій в Києві; запровадження 
українознавчих предметів в школах різних ступенів; підготовка й видання 
шкільних навчальних посібників, підручників, термінологій українською 
мовою; удосконалення українського правопису; влаштування курсів 
інструкторів з українознавства для вчителів; розробка питань розвитку 
української національної освіти, низки положень, які лягли в основу 
«Проекту єдиної школи», плану розвитку вищої школи; організація 
Всеукраїнських учительських з’їздів. Члени ТШО вели активну 
викладацьку діяльність в українських школах, гімназіях, вищих 
навчальних закладах, читали лекції на вчительських курсах, тощо. 
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РОЗВИТОК КАТЕГОРІЙ ДИДАКТИКИ В ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ 
 
У статті досліджуються різні підходи науковців до проблеми 

визначення категорій дидактики як складової педагогічної науки. Зокрема, 
виявлено три наукові підходи до виокремлення, визначення та вивчення 
зазначеного феномену: «загальнопедагогічний», «змішаний» та «суто 
дидактичний» підходи. Дано формулювання дефініції «категорія». 
Підкреслено специфічність «набору» категорій кожною наукою. На основі 
аналізу змісту монографій, навчальних посібників та підручників з 
дидактики й педагогіки вітчизняних авторів другої половини ХХ – початку 
ХХІ століття з’ясовуються основні дидактичні поняття. Встановлено, 
що категорії теорії навчання формують відкриту динамічну систему, яка 
розвивається в процесі перетворення світу і людини та відтворює 
об’єктивну взаємозалежність загальних способів відношення людини до 
дидактичного процесу. Висвітлена історіографія тлумачення найбільш 
розповсюджених категорій дидактики, а саме: навчання, освіти, методів 
навчання, форм організації навчання, викладання й учіння. 

Ключові слова: дидактика, дидактична категорія, підходи до 
виокремлення дидактичних категорій, «загальнопедагогічний підхід», 
«змішаний підхід», «суто дидактичний підхід», історіографія дидак-
тичних категорій, форми організації навчання, методи навчання, 
навчання, викладання, учіння, освіта. 

 
Дидактика, як складова педагогічної науки, займається всебічним 

вивченням особливостей цілеспрямованого та систематичного процесу 
освіти й навчання нового покоління. Вирішуючи чітко окреслене коло 
питань, вона оперує при цьому певними поняттями, на яких будується та 
які утворюють цілісну систему теорії освіти й навчання. Деякі 
найголовніші та найбільш значні з них називають дидактичними 
категоріями. Питання про суть, утворення та пізнавальну цінність 
категорій посідає важливе місце в науці і певною мірою свідчить про 
теоретичний рівень її розвитку, справедливо наголошують науковці  
[7, с. 95; 8, с. 81]. 

Аналіз досліджень з даної проблеми свідчить, що в останні 
десятиріччя питання сучасної дидактики ставали предметом наукових 
пошуків вітчизняних науковців. Зокрема, проблеми дидактики вищої 
школи розглядали А. Алексюк, А. Бондар, Я. Бурлака, Ф. Науменко; 
методи навчання вивчали А. Алексюк, С. Бондар, Б. Коротяєв; 
організаційні форми навчання досліджували Ю. Мальований, В. Оніщук, 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 

 
215 

В. Чепелев; суті проблемного навчання присвятили свої роботи 
В. Євдокимов, А. Зільберштейн, Т. Кудрявцев, І. Лернер, Н. Литвиненко, 
В. Лозова та ін. 

Однак на сьогодні серед учених відсутня єдність точки зору на 
трактування дидактичних категорій. Не існує детальної рефлексії 
історіографії дидактичних категорій. 

Метою статті є визначення та історіографічне дослідження категорій 
дидактики. 

Сам термін «категорія» філософський словник визначає як 
«гранично загальне поняття, яке відображає фундаментальні, найбільш 
суттєві зв’язки та відношення об’єктивної дійсності». Кожна конкретна 
наука виробляє та використовує свій власний набір категорій [6, с. 481]. 

Історіографічний аналіз монографій, наукових праць, а також 
навчальних посібників і підручників з педагогіки та дидактики, виданих в 
Україні, починаючи з 50-х років минулого століття, а також російських 
навчальних посібників з вказаних дисциплін свідчить про відсутність 
серед учених одностайності у поглядах на дидактичні категорії, що 
зумовлено наявністю різних підходів: «загальнопедагогічного», «суто 
дидактичного» та «змішаного». Крім того, науковці виділяють різну 
кількість дидактичних категорій (Див. табл.). 

Так, у підручниках останніх років сучасні вітчизняні та російські 
вчені, зокрема, Н. Волкова, А. Коржуєв, А. Кузьминський, В. Омеляненко, 
В. Попков, В. Рижов, В. Сітаров, М. Фіцула, В. Чайка, В. Ягупов та ін. 
значно частіше, порівняно з науковцями більш старшого покоління 
(наприклад, А. Алексюк, М. Скаткін, М. Ярмаченко), до базових 
дидактичних категорій відносять зазвичай такі більш загальні поняття, які 
об’єднані ознакою освіти, як освіта, навчання, знання та подібні до них. 
Російські дослідники В. Краєвський, А. Коржуєв, В. Попков, В. Рижов, 
В. Сітаров та ін. нараховують від чотирьох до дев’яти дидактичних 
категорій, які представлено в таблиці. Вітчизняні дослідники: А. Алексюк, 
І. Богданова, Н. Волкова, А. Кузьмінський, І. Малафіїк, В. Омеляненко, 
В. Чайка та ін. навпаки зазвичай відносять до них досить велику кількість 
понять (до двадцяти п’яти), що належать як до більш загальних, так і до 
суто дидактичних термінів. Вищезазначене свідчить про певні тенденції у 
визначенні дещо «змішаного» підходу до виокремлення дидактичних 
категорій. 

Однак частина дослідників другої половини ХХ століття, а також і 
деякі вчені початку ХХІ століття (радянські: Ю. Бабанський, М. Данилов; 
українські: В. Лозова) дотримуються іншої думки. Всі вони признають 
дидактичними категоріями якісно інші суто дидактичні терміни, такі як: 
процес навчання, принципи навчання, зміст освіти, методи навчання та 
форми організації навчання; додаючи при цьому свої власні поняття, котрі 
розцінюють як основні. 
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Не можна не вказати також, що деякі автори навчальних посібників з 
педагогіки та дидактики (В. Бондар, В. Галузяк, М. Данилов, Б. Єсіпов, 
С. Збандуто, А. Кондратюк, В. Курило, В. Оніщук, Н. Сорокін та ін.) при 
рефлексії дидактики зовсім уникають питання системи дидактичних 
категорій або основних понять дидактики, але всі вони виділяють «глави», 
«розділи» чи «лекції», присвячені серед іншого процесу навчання, 
принципам навчання, змісту освіти, методам навчання, організаційним 
формам навчання та контролю або перевірці результатів навчання, а також 
так чи інакше розглядають такі поняття, як навчання, освіта, учіння тощо. 

На наш погляд, ситуація, яка склалася в дидактичній науці відносно 
підходів до визначення її категорій, пов’язана з тим, що саме трактування 
«категорії» як «гранично загального поняття» дає підстави для досить 
широкого поля наукової творчості та дослідницьких міркувань. 
Узагальнення підходів до визначення дидактичних категорій або базових 
дидактичних понять відображено в таблиці. 

 
Таблиця 

Підходи до визначення дидактичних категорій 
 

Науковці Дидактичні категорії 
«Загальнопедагогічний підхід» 

Коржуєв А.,  
Попов В. Викладання, учіння, освіта, навчання 

«Змішаний підхід» 

Краєвський В. 
Викладання, учіння, навчальний предмет, навчальний матеріал, 
навчальна ситуація, метод навчання, прийом навчання, вчитель, 
учень, урок 

Рижов В. 
Освіта, навчання, закономірності навчання, знання, вміння, 
навички, форма навчання, технологія навчання, дидактична 
система 

Сітаров В. Освіта, викладання, учіння, саморозвиток, ціль навчання, зміст 
навчання, методи навчання 

Алексюк А., 
Чепелев В. 

Навчання, освіта, викладання, учіння, знання, навички, уміння, 
пізнавальна активність, пізнавальна самостійність, самоосвіта, 
самоконтроль, зміст навчання, процес навчання, методи 
навчання, форми організації навчання, домашня робота учнів, 
закони і закономірності навчання, принципи навчання, правила 
навчання 

Богданова І. 
Навчання, освіта, самоосвіта, пізнавальна діяльність, навчально-
пізнавальний процес, зміст навчання, методи навчання, форми 
організації навчання, знання, уміння, навички 

Чайка В. 

Навчання, освіта, самоосвіта, викладання, учіння, навчальна 
діяльність, дидактичні закономірності, принципи навчання, процес 
навчання і його компоненти (цілі, завдання, зміст, форми, методи, 
засоби, результати навчання), знання, навички, уміння, 
пізнавальна активність, мотивація учіння, пізнавальні інтереси і 
потреби, об’єкт і суб’єкт пізнання 
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Ягупов В. Навчання, процес навчання, навчальний процес, дидактичний 
процес 

Фіцула М. Навчання, освіта, принципи навчання, методи навчання, форми 
навчання тощо 

Волкова Н. 
Навчання, освіта, викладання, учіння, знання, уміння, навички, 
закономірності навчання, принципи навчання, форми навчання, 
методи навчання 

Кузьмінський А., 
Омеляненко В. 

Навчання, освіта, знання, вміння, навички, методи навчання, 
прийоми навчання, засоби навчання, форми навчання, принципи 
навчання, правила навчання, функції навчання 

Малафіїк І. 

Навчання, освіта, знання, розумовий розвиток, учіння, викладання, 
урок, принципи навчання, зміст навчання, методи навчання, 
форми організації навчання, цілі навчання, дидактична система, 
види навчання 

Вітвицька С. 
Освіта, закони та закономірності, принципи навчання, процес 
навчання, зміст освіти, форми організації та методи навчання, 
професійна підготовка  

Підласистий П. 
Викладання, навчання, навчальний предмет, навчальний матеріал, 
навчальна ситуація, метод навчання, вчитель, учень, урок, лекція, 
семінар 

Яворська Г. Навчання, освіта, викладання, учіння, процес навчання, 
навчальний процес 

«Суто дидактичний підхід» 

Бабанський Ю.  Процес навчання, принципи навчання, зміст освіти, методи 
навчання та форми організації навчання 

Данилов М. Процес навчання, зміст освіти, методи навчання, організаційні 
форми навчання, закономірності навчального процесу 

Лозова В. 
Процес навчання, принципи навчання, зміст освіти, методи 
навчання, форми організації навчання, види навчання та 
контроль навчально-пізнавальної діяльності 

 
Отже, аналізуючи представлену таблицю, робимо висновок про те, 

що, по-перше, далеко не всі автори підручників та навчальних посібників 
як з педагогіки, так і з дидактики виділяють дидактичні категорії, між тим 
як проблема розробки та уніфікації понятійно-термінологічного апарату 
теорії навчання, як справедливо вказує В. Ягупов, має велике значення 
[11, с. 208]. По-друге, простежується три підходи до виділення категорій 
дидактики: «загальнопедагогічний», «змішаний» та «суто дидактичний». 
По-третє, вчені не мають єдиної точки зору на кількість основних понять 
теорії навчання. По-четверте, проблема уніфікації понятійної системи 
постає дуже гостро, адже практично не виявлено науковців, котрі б цілком 
сходилися в поглядах на дидактичні категорії, або хоча б розуміли їх 
приблизно однаково. По-п’яте, неможливо виділити хоча б одне поняття, 
яке б всі науковці трактували як дидактичну категорію. По-шосте, 
більшість вітчизняних дидактів є прихильниками «змішаного підходу». Ці 
міркування дають підставу для розгляду основних понять дидактики. 

Зазначимо, що згідно з поглядами вітчизняних вчених 
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(представників «змішаного підходу») до них належать досить різні 
поняття. З великої кількості категорій дидактики, запропонованих 
українськими науковцями, спільними для більшості з них, виявляються 
наступні: навчання, освіта, методи навчання, викладання, учіння та форми 
організації навчання. Так, 11 із 16 науковців вважають дидактичною 
категорією таке «загальне» поняття як «навчання», але вчені не одностайні 
у визначенні даного терміну. Історіографічний аналіз проблеми свідчить 
про розвиток тлумачення зазначеної дидактичної категорії. Наприклад, 
А. Алексюк та В Чепелев наполягають на багатогранності навчання, яке 
розуміють як специфічний процес людської діяльності, специфічну форму 
пізнання об’єктивної дійсності, оволодіння суспільно-історичним досвідом, 
що нагромаджений попередніми поколіннями людей [8, с. 82]. У 
визначенні В. Ягупова поняття «навчання» набуло уточнення щодо 
специфічності діяльності, а саме: «навчання – це планомірна, організована, 
спільна і двостороння діяльність учителів і учнів, спрямована на свідоме, 
міцне й глибоке опанування останніми системи знань, навичок і вмінь, 
процес, під час якого набувається загальна освіта, формується і 
розвивається особистість учня, його світогляд, засвоюється досвід людства 
і професійної діяльності» [11, с. 209]. Конкретизація двосторонньої 
діяльності простежується у формулюванні терміну «навчання» Н. Вол-
ковою. На її думку, «навчання – це процес взаємодії вчителя та учня, в 
результаті якого учень засвоює знання, набуває вмінь і навичок [2, с. 237]. 
Взаємодію вчителя та учнів підкреслюють у навчанні й А. Кузьмінський, 
В. Омеляненко та М. Фіцула. Однак, якщо А. Кузьмінський і В. Омеля-
ненко доповнюють визначення розширенням завдань, які повинні бути 
вирішені під час цієї взаємодії (навчання – це складний і багатогранний 
процес взаємодії вчителя і учнів, в результаті чого мають розв’язуватись 
такі завдання: учні оволодівають знаннями, вміннями й навичками, 
методами самостійної пізнавальної діяльності, забезпечується їхній 
інтелектуальний розвиток, формується науковий світогляд [3, с. 70]), то 
М. Фіцула надає особливого значення та характеризує взаємодію, а саме: 
навчання – це цілеспрямована взаємодія вчителя й учнів, у процесі якої 
засвоюються знання, формуються вміння й навички [9, с. 21]. У визначенні 
І. Богданової зроблено акцент на іншій складовій семантики поняття 
«навчання» – передачі досвіду. Науковець трактує навчання як 
цілеспрямовану, організовану, систематичну передачу старшим поколін-
ням досвіду суспільних відносин, суспільної свідомості, культури 
виробництва, діяльності і відносин з довкіллям молодшому поколінню [4, 
с. 73]. В. Чайка, в свою чергу, поглиблює зазначену дефініцію з точки зору 
психоемоційного навантаження суб’єкту навчання. «Навчання – це вид 
людської діяльності і процес оволодіння знаннями, уміннями і навичками, 
що потребують інтелектуальних, емоційно-вольових і фізичних зусиль 
людини» [10, с. 14]. 
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Крім вищеназваного терміну, згідно з поглядами вітчизняних вчених 
(представлених у таблиці), категорією дидактики виявляється й «освіта» 
(11 із 16 науковців підтверджують даний факт). Дослідники активно 
тлумачать зазначене поняття. Всі вони підкреслюють двоякий зміст освіти. 
Наприклад, Н. Волкова розглядає освіту як процес засвоєння 
систематизованих знань і формування на їх основі світогляду, розвитку 
пізнавальних сил (мислення, уяви, пам’яті тощо) та результат цього 
процесу – досягнення певного рівня освіченості [2, с. 237]. Близькими за 
визначенням суті є й дефініції наступних авторів. Так, І. Богданова трактує 
два значення освіти: 1) як системи засвоєних знань, умінь, навичок та 
сформованих відносин; та 2) як процесу розвитку, змін і вдосконалень цієї 
системи протягом усього життя, тобто готовності особистості до 
постійного накопичення знань, їх перетворення й удосконалення [4, c. 73]. 
А. Кузьмінський та В. Омеляненко уточнюють першу семантичну 
складову та узагальнюють другу: «освіта – це сукупність знань, умінь і 
навичок, набутих у навчальних закладах або шляхом самоосвіти, а також 
як сам процес оволодіння знаннями [3, с. 378]. С. Вітвицька, в свою чергу, 
розширює визначення терміну, розуміючи освіту не тільки як систему та 
процес, але й як результат процесу пізнання [1, с. 131]. М. Фіцула визнає 
двояку суть поняття «освіта», але акцентує увагу на її значенні для 
всебічного розвитку особистості. Під освітою науковець розуміє процес і 
результат засвоєння учнями систематизованих знань, умінь і навичок, 
формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших 
якостей особистості, розвиток її творчих сил і здібностей [9, с. 21]. 
В. Чайка конкретизує процес оволодіння освітою, розглядаючи її як 
цілеспрямований процес і результат оволодіння учнями системою 
наукових знань, пізнавальних умінь і навичок та формування на цій основі 
світогляду, моральних якостей [10, c. 15]. 

Важливою дидактичною категорією є методи навчання. Історіо-
графічний аналіз свідчить, що хоча і не всі науковці вважають дане 
поняття саме категорією теорії навчання, але методи навчання описано у 
більшості підручників та навчальних посібників з педагогіки та дидактики. 
Їх ретельно досліджували А. Алексюк, С. Бондар, І. Лернер, Б. Коротяєв та 
ін. Означеному феномену дослідники дають близькі за визначенням суті 
дефініції, кожна з яких пов’язана з розглядом сукупності способів 
організації пізнавальної діяльності суб’єктів навчання та з розвитком їх 
розумових сил. Так, В. Лозова пропонує детермінувати методи навчання як 
упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності вчителя та учнів, що є 
спрямованими на досягнення цілей освіти [5, с. 215–216]. У визначенні 
І.Богданової набула уточнення діяльність вчителя та суб’єктів навчання, а 
саме: «методи навчання – це спосіб взаємоузгодженої упорядкованої 
діяльності вчителя і учнів, спрямований на досягнення суспільних та 
виховних цілей» [4, с. 85]. Н. Волкова, в свою чергу, трактуючи даний 
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термін, конкретизує цілі освіти. Так, на її думку, методи навчання – це 
взаємопов’язана діяльність викладача та учнів, спрямована на засвоєння 
учнями системи знань, набуття умінь і навичок, їх виховання і загальний 
розвиток [2, с. 275]. 

Відомо, що наступна дидактична категорія – форми організації 
навчання належать до складу операційно-діяльнісного компоненту процесу 
навчання. Аналізуючи визначення поняття «організаційні форми 
навчання», зазначимо, що воно не зазнало особливого видозмінення та 
залишається на сьогоднішній день у понятійному плані найбільш не 
розробленою категорією дидактики. Науковці підкреслюють, що воно 
важко піддається тлумаченню. Так, на погляд В. Лозової, існуючі роботи з 
загальної дидактики не містять чіткої деретмінації вищеназваного поняття. 
Однак навчання не може існувати без певної форми його організації, тому 
дослідники продовжують робити спроби надати якомога чіткіше 
визначення даному терміну. Наприклад, В. Лозова визначає форми 
навчання як «цілеспрямовану організацію спілкування в процесі взаємодії 
вчителя та учнів, котра характеризується розподілом навчально-
організаційних функцій, добором та послідовністю ланок навчальної 
роботи, режимом – часовим та просторовим» [5 с. 231–232]. Подібні 
тлумачення пропонують Н. Волкова (розглядає зазначений феномен як 
«спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, 
наперед визначеним розпорядком; зовнішнє вираження узгодженої 
діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у визначеному порядку і в 
певному режимі» [2, с. 324]) та І. Богданова, котра представила більш 
стислий варіант визначення, а саме: організаційні форми навчання – це 
«зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що 
здійснюється у сталому порядку і режимі» [4, с. 105]. 

Базовим поняттям теорії навчання, яке виокремлює та тлумачить 
значна кількість науковців є «учіння». А. Алексюк та В. Чепелев 
детермінують учіння як власне навчальну діяльність учня, завдяки якій: 
а) учень оволодіває системою знань, що уже відомі людству, а також 
досвідом здійснення способів відкриття цих знань; б) здобуває 
індивідуальний досвід пізнання, вміння самостійно оперувати знаннями, 
навичками й уміннями; в) збагачує власний досвід спілкування з учителем і 
учнями в класному й загальношкільному колективах [8, с. 85–86]. 
В. Лозова, трактуючи учіння, узагальнила цілі навчання. Так, на її думку, 
учіння є діяльністю тих, хто навчається, спрямованою на засвоєння знань, 
умінь, навиків, у ході якого відбувається розвиток та виховання 
особистості [5, с. 151]. У визначенні даного терміну, запропонованому 
Н. Волковою, уточнень зазнала діяльність суб’єктів навчання, а саме: 
учіння – це процес пізнавальної діяльності учнів, завдяки якій вони 
засвоюють системні знання, здобувають індивідуальний досвід пізнання, 
вміння самостійно ними оперувати, застосовувати навички й уміння, 
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розвиваючи свій навик спілкування з учителями і учнями в класному і 
загальношкільному колективах [2, с. 238]. Подальша конкретизація 
діяльності учнів мала місце в тлумаченні учіння І. Богданової. Науковець 
бачить в ньому спеціально організовану, самостійно пізнавальну, трудову 
й естетичну діяльність дітей, спрямовану на засвоєння знань, умінь і 
навичок, розвиток психічних процесів і здібностей [4, с. 73]. У визначенні 
зазначеного феномену В. Чайки акцентується увага на актуальних вимогах 
до сучасної системи освіти – прищепити навички самостійної безперервної 
освіти, навчити добувати необхідну інформацію. Відповідно до нього 
учіння – це процес навчальної діяльності учня, в якій він оволодіває 
системою знань, способами їх пошуку, здобуває індивідуальний досвід 
пізнання, збагачує власний досвід спілкування [10, с. 15]. 

Учіння нерозривно пов’язане з викладанням – ще одним основним 
поняттям дидактики. В його трактуванні А. Алексюк та В. Чепелев 
виявляють існування двох значень: буквального (тобто саме викладання 
знань) та широкого значення, згідно з яким науковці розуміють викладання 
як організацію і керування з боку вчителя пізнавальною діяльністю учнів, в 
результаті чого вчитель розвиває і виховує школярів [8, с. 85]. У 
визначенні В. Лозової представлена детальна характеристика діяльності 
викладача, а саме: викладання представляє собою планування навчання, 
організацію засвоєння педагогічно адаптованого соціального досвіду, 
стимулювання й мотивацію навчально-пізнавальної діяльності, педаго-
гічне діагностування, контроль за ходом навчання, коректування процесу 
навчання [5, с. 151]. Схожими за визначенням семантики, але більш 
узагальнюючими є дефініції Н. Волкової (викладання – це організація та 
управління вчителем пізнавальною діяльністю учнів, в результаті чого 
відбувається розвиток і виховання школярів [2, с. 238]) та В.Чайки 
(викладання – це діяльність учителя, спрямовану на організацію і 
керування пізнавальною діяльністю учнів, у результаті чого відбувається 
їхній розвиток і виховання [10, с. 15]). 

Зазначимо, що інші поняття теорії навчання (як загально 
педагогічного характеру, так і суто дидактичні) значно рідше потрапляють 
до розряду дидактичних категорій, тобто менш, ніж половина із зазначених 
науковців вважають доцільним відносити їх до базових понять дидактики. 
Тому вони не стали предметом розгляду даного дослідження. 

Таким чином, проведений історіографічний огляд дозволяє зробити 
висновки про те, що базові поняття теорії навчання формують відкриту 
динамічну систему, яка розвивається в процесі перетворення світу і 
людини та відтворює об’єктивну взаємозалежність загальних способів 
відношення людини до дидактичного процесу. Основним принципом 
побудови такої системи виявляється єдність історичного й логічного, рух 
від абстрактного до конкретного, від зовнішнього до внутрішнього, від 
явища до сутності. 
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Науковці не мають єдиного підходу до дослідження дидактичних 
категорій. Встановлено щонайменше три підходи: «загальнопедагогічний 
підхід», «суто дидактичний підхід» та «змішаний підхід». Більшість 
вчених є прихильниками «змішаного підходу». Серед основних категорій 
теорії навчання вони найчастіше виділяють навчання, освіту, методи 
навчання, форми навчання, викладання й учіння. 

Перспективами подальшої розвідки можна вважати вивчення 
особливостей прояву та реалізації зазначених понять, а також дослідження 
інших дидактичних категорій. 
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РОЗВИТОК ГРОМАДСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО РУХУ 
ЯК ОБ’ЄКТИВНИЙ ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ ДИТЯЧОГО РУХУ 

(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 
 
У статті схарактеризовано розвиток громадсько-педагогічного 

руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. як важливого об’єктивного чинника 
виникнення дитячого руху – нового засобу цільового соціального виховання 
підростаючого покоління, різнопланового соціально-педагогічного явища, 
основними ознаками якого є самодіяльність, певною мірою самооргані-
зованість і громадськість. Важливим методологічним підходом до 
пізнання дитячого руху як соціально-педагогічного явища стало наукове 
осмислення чинників його виникнення. Важливим об’єктивним чинником 
виникнення дитячого руху розглядаємо суспільно-педагогічний рух кінця 
ХІХ – початку ХХ ст., який ґрунтується на ідеях педагогів-реформаторів, 
що стали теоретико-практичною основою, стимулом цілеспрямованої 
організації дитячої активності та зародження педагогіки дитячого руху. 
Провідною ідеєю всіх концепцій виховання й навчання досліджуваного 
періоду стала гуманістична ідея самоцінності особистості дитини. 

Ключові слова: розвиток громадсько-педагогічного руху, дитячий 
рух, чинники виникнення дитячого руху. 

 
Істинне новаторство у будь-якій справі, особливо у такій складній, як 

виховання, можливе лише на міцному науковому фундаменті, за умови 
критичного використання досвіду минулого, ознайомлення з яким 
убезпечує від зайвих захоплень та помилок, від відкриття давно 
відкритого, натомість забезпечує його прогностичність. Тому питання про 
наявність чи відсутність традицій дитячого руху в Україні є питанням про 
його статус як суб’єкта історичного творення. Як і будь-яке соціальне 
явище, у своєму розвитку він зазнавав трансформацій, переживав часи 
піднесення й занепаду. 

У контексті зазначеного набуває актуальності вивчення й аналіз 
розвитку дитячого руху в Україні як нового засобу цільового соціального 
виховання підростаючого покоління, різнопланового соціально-педаго-
гічного явища, основними ознаками якого були самодіяльність, певною 
мірою самоорганізованість і громадськість. 

Дитячий рух – конкретно-історичний стан інституціональної 
організованості дітей та підлітків, що характеризується наявністю та 
динамікою різного типу добровільних угрупувань, об’єднань, організацій і 
формувань (І. Нікітін) [3, с. 63]; об’єктивний прояв закономірності 
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цивілізаційно-антропологічного розвитку людства, розвитку взаємовідно-
син Дитинства (самостійної соціально-природної структури) та Дорослого 
суспільства [3, с. 61]. 

Важливим методологічним підходом до пізнання дитячого руху як 
соціально-педагогічного явища стало наукове осмислення чинників його 
виникнення. Серед об’єктивних чинників виокремлюємо різноманітний 
суспільно-педагогічний рух, представлений ідеями педагогів-реформа-
торів; молодіжний рух, що набув активного розвитку в багатьох країнах 
світу, в тому числі, й на українських землях; зарубіжний дитячий рух. 
Серед суб’єктивних чинників виникнення дитячого руху – вікові та 
психологічні особливості дитячого віку, природна дитяча активність, 
прагнення дітей до об’єднання в товариство однолітків, у якому дитина 
бачить засіб самозахисту, самовизначення, самоствердження себе як 
особистості, можливість задовольнити свої потреби, вікові, соціальні 
інтереси тощо. 

Важливим об’єктивним чинником виникнення дитячого руху 
розглядаємо суспільно-педагогічний рух кінця ХІХ – початку ХХ ст., який 
ґрунтується на ідеях педагогів-реформаторів (В. Бехтерєв, П. Блонський, 
К. Вентцель, С. Русова, Л. Толстой, К. Ушинський, М. Чехов, С. Шацький 
та ін.), що стали теоретико-практичною основою, стимулом цілеспрямо-
ваної організації дитячої активності та зародження педагогіки дитячого 
руху. Провідною ідеєю всіх концепцій виховання і навчання стала 
гуманістична ідея самоцінності особистості дитини. 

Останніми роками з’явилася низка досліджень, присвячених різним 
соціально-педагогічним аспектам діяльності сучасних дитячих і 
молодіжних організацій. Зокрема, історія розвитку дитячого руху висвіт-
лена в працях Л. Алієвої, М. Басова, М. Богуславського, Е. Мальцевої, 
І. Руденко та ін. 

Серед наукових досліджень та розвідок сучасних учених-педагогів, 
які розглядають дитячий рух крізь призму інших проблем педагогічної 
науки, роботи Т. Кравцової, О. Петришен, Н. Побірченко, О. Сухомлин-
ської, Л. Цибулько та ін. 

Проте історіографічний огляд проблеми свідчить про те, що питання 
ролі спадщини вітчизняних педагогів-реформаторів кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. як теоретико-практичної основи дитячого руху не була предметом 
спеціального наукового дослідження, залишається актуальним і недос-
татньо вивченим. 

Мета статті – схарактеризувати розвиток громадсько-педагогічного 
руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. як важливого об’єктивного чинника 
виникнення дитячого руху. 

Досвід вітчизняного дитячого руху початку XX ст. став реальною 
основою експериментальної перевірки гуманістичних ідей, концепцій, що 
одержали на початку століття «нове життя», закріпилися в практиці 
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виховання як наслідок розвитку громадсько-педагогічного руху – 
важливого об’єктивного чинника виникнення дитячого руху. 

Виховання як предмет педагогічної науки стає об’єктом пізнання 
філософії, антропології, психології, соціології, тобто цілого спектру наук 
про людину та суспільство. В основі так званої переоцінки виховання 
лежать наукові дані про людину-індивіда, про особистість, про 
індивідуальність, про рушійні сили її саморозвитку. Для тогочасного 
суспільства – суспільства ХХ ст. – була потрібна «нова людина», 
особистість – самостійна, об’єктивна, творча, освічена, духовно багата, з 
твердою громадянською позицією. Формування ж такої особистості 
потребувало розширення сфери організованих виховних впливів. З рамок 
державно-шкільного, релігійно-сімейного виховання воно перетворюється 
в більш значний суспільний фактор різнобічного впливу на людину на 
етапі її становлення, розвитку як особистості-громадянина [1, с. 74]. 

Яскравою сторінкою суспільно-педагогічного руху кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. як об’єктивного чинника виникнення дитячого руху стала 
реформаторська педагогіка (або педагогіка реформ) – потужний 
педагогічний рух, який об’єднав педагогів багатьох країн у їхньому 
бажанні реформувати систему освіти, що не відповідала вимогам часу, 
потребам дитини і пропозиції докорінним чином змінити її на новий тип 
школи й освіти, новий зміст освіти й нові організаційні форми, методи і 
засоби навчання [4, с. 774]. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Росії, як і в ряді інших країн, під 
впливом змінної соціально-економічної та політичної ситуації складалася 
нова культурна традиція, основною ланкою якої став багатоаспектний 
інтерес до людини, законів та закономірностей її життєдіяльності й 
розвитку, засобів та форм «оздоровлення нації» через виховання «нової 
людини», більш пристосованої до зміни умов, здатної бути активним 
членом суспільства. 

Складовою такої культурної традиції став громадсько-педагогічний 
рух, до якого долучилися філософи, психологи, педагоги, письменники, 
медики та ін. Однією з концептуальних ідей оновлення педагогічного 
процесу в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. була ідея дитячих об’єднань, 
організацій та рухів, що найбільше відповідали віковим особливостям 
дітей та педагогічним цілям виховання. У межах психології та педагогіки 
розроблялись як загальнометодичні проблеми виховання та навчання, так і 
прикладні, які мали безпосередній вплив на процес розробки теоретичних 
основ концепцій дитячого руху. 

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. характеризується своєрідною 
«педоцентричною революцією», що передбачала звернення педагогічної 
демократичної думки до найвищої цінності – дитини, до проблем її ролі та 
місця в процесі людського розвитку, становлення позиції громадянина 
нового століття. Тогочасна педагогічна думка шукала відповіді на питання 
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про шляхи, засоби формування «нової людини», про роль виховання й 
освіти в цьому процесі. Проблема людини стала провідною, епіцентром у 
педагогіці. 

Педагогічні теорії та концепції являли собою різноманіття ідей різної 
ідеологічної, методологічної спрямованості, що базувалися на новітніх 
наукових знаннях про світ, людину, людство. Виникає багато науково-
педагогічних течій, в основі яких – філософські, культурологічні, 
ідеологічні, антропологічні, психологічні та соціологічні підходи щодо 
розуміння сутності, призначення людини, рушійних сил її особистісного 
розвитку, взаємодії з середовищем, конкретно-історичних цілей та завдань 
виховання і т.п. Формувалися нові напрями педагогічного знання – 
педологія, антропологічна педагогіка, соціальне виховання, педагогічна 
психологія тощо [1, с. 69]. 

Дослідники пов’язують виникнення дитячого руху з розповсюд-
женням ідей педагогічного реформаторства, «другим народженням» ідей 
Ф. Фабле, Ж. Ж. Руссо, Д. Локка, Г. Спенсера; практикою та теорією 
вільного виховання Д. Дьюї, М. Монтессорі; концепцією соціального 
виховання П. Наторпа; концепцією «біогенетичного закону» Е. Геккеля, 
С. Холла [1, с. 13]. 

На кінець XIX ст. у провідних західноєвропейських країнах набуло 
поширення явище невідповідності традиційної педагогіки й нових 
суспільно-економічних умов. Необхідні були нові підходи до теорії і 
практики освітньої і виховної справи, зумовлені, передусім, стрімким 
розвитком виробництва, викликаного прогресом науки й техніки. 
Відповідь на ці питання прагнули дати представники реформаторської 
педагогіки, в рамках якої в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. у США, Західній 
Європі виникають різноманітні прогресивні течії: трудова школа, 
педагогіка дії, педагогіка особистості, експериментальна педагогіка, 
педагогіка вільного виховання та ін. Представників усіх цих напрямів 
об’єднувала нова виховна мета – розвивати в дітях творче начало, 
виховувати людей ініціативних, здатних виявляти самостійність, людей, 
які володіють практичними навичками та широким розумовим кругозором. 

Саме представники реформаторської педагогіки, спираючись на 
новітні досягнення філософії, психології, біології, соціології та на 
довготривалі емпіричні спостереження педагогічного процесу, вибудо-
вували концепції виховання та навчання, добирали конкретні ефективні, 
відповідні часу методичні системи й прийоми. Переважну увагу в своїх 
дослідженнях педагоги-реформатори приділяли вивченню самої дитини – 
її психофізичних, розумових та біологічних особливостей [6, с. 1]. 

Загалом у реформаторській педагогіці виділяють такі концептуальні 
особливості вивчення дитини: використання антропологічного підходу, 
вивчення дитини на засадах цілісного підходу, пріоритетна увага до 
індивідуального розвитку, акцент на дослідженні біологічної природи 
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дитини, дослідження психічних властивостей дітей, пріоритетне дослід-
ження соціальної природи дитини, дослідження дітей з відхиленнями у 
розвитку [6, с. 1]. 

Провідною ідеєю всіх концепцій виховання й навчання була 
гуманістична ідея самоцінності особистості дитини. Спрямування 
тогочасної психолого-педагогічної думки було двостороннім: від дитини, з 
огляду на її інтереси та потреби – до дитини, з метою всебічного розвитку 
її розумових і фізичних сил та здібностей. Основні ідеї гуманної педагогіки 
полягали у визнанні явного протиріччя між потребою суспільства в 
активних, діяльних, ініціативних, інтелектуально розвинених, морально і 
фізично здорових громадянах, патріотах Вітчизни та нездатністю існуючої 
системи виховання реалізувати це завдання; усвідомленні реальної загрози 
фізичного та морального виродження нації; необхідності побудови 
педагогічного процесу на основі всебічного вивчення психології, фізіології 
особистості дитини; любові й бережливому ставленні до дитини, повазі до 
її прав, створенні максимально сприятливих умов для всебічного розвитку, 
реалізації її потреб та інтересів; пошуку нових, більш ефективних засобів 
виховання та соціалізації особистості; оновлення суспільства на засадах 
виховання «нової людини», тобто виховання для суспільства та за 
допомогою суспільства. 

На рубежі XIX–XX ст. у ряді європейських країн (Німеччина, Англія, 
Франція й ін.) та в США створюються лабораторії – спеціальні центри 
психологічних і педагогічних досліджень. Експериментатори ставили 
своїм завданням за допомогою експериментів вишукати нові методи 
вивчення дитини та науково обґрунтувати процес навчання і виховання. 
Появою таких центрів ознаменувалося виникнення нового напряму 
педагогіки реформ – експериментальної педагогіки, що спирається на 
психологічну науку й обґрунтовує свої положення на основі емпіричних 
досліджень та спеціально поставленого експерименту [4, с. 256]. 
Експериментальна педагогіка ввійшла складовою до дитячої психології, 
диференційної психології, педології, шкільної гігієни, рефлексології. 
Вітчизняна експериментальна педагогіка представлена спадщиною 
В. Бехтерєва, П. Блонського, О. Залужного, О. Попова, В. Протопопова, 
І. Сікорського, І. Соколянського та ін. 

Значний внесок у комплексне наукове обґрунтування проблеми 
«виховання і особистість» зробив В. Бехтерєв, який один з перших у 
світовій практиці започаткував і впровадив рефлексологічний підхід до 
вивчення дитини (щодо дитини рефлексологія створила спеціальну науку – 
педагогічну рефлексологію [7, с. 124]). Виходячи зі знань про дитину, її 
фізіологію, анатомію, на основі умовних та безумовних рефлексів, учений 
прагнув раціонально організувати життя дитини, її виховання, досліджував 
природу її свідомості та поведінки [6, с. 12]. 

Цінними для нашого дослідження є висловлювання ученого про роль 
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виховання у взаємовідносинах особистості з навколишнім середовищем у 
процесі позитивної соціалізації особистості. На думку вченого, остаточне 
завершення процесу розвитку особистості створюється соціальними 
умовами навколишнього середовища. Саме в характері, змісті 
взаємовідносин особистості й середовища він вбачав основний шлях її 
формування, а форма взаємовідносин – це правильно організована 
суспільна діяльність – краща школа, краща гарантія здорового розвитку та 
виховання особистості. У суспільній діяльності педагог наголошує на ролі 
самоврядування як «життєвої арени», на якій особистість удосконалюється 
в своєму остаточному розвитку, досягаючи найбільшої висоти [2, с. 131–132]. 
Таким чином, науково-педагогічна та практична діяльність В. Бехтерєва як 
представника експериментальної педагогіки мала значний вплив на 
теоретичне оформлення дитячого руху як нового засобу виховання та 
розвитку особистості самодіяльної, суб’єкта виховання та самовиховання. 

На початку ХХ ст. набуває розвитку одна із течій реформаторської 
педагогіки – вільне виховання – напрям у педагогічній теорії і практиці, 
який розглядає освіту і виховання як допомогу дорослих природному 
процесу розвитку й саморозвитку дитини в середовищі, що її оточує, через 
набуття власного досвіду, стимуляцію освітньо-пізнавальної діяльності, 
самоосвіту й самовиховання, де школа є живим організмом, що 
розвивається разом із дитиною, а вчителю відводиться роль організатора 
освітнього й виховного середовища, старшого товариша [4, с. 112]. Теорія 
та практика вільного виховання, що передбачає віру в творчість дитини, її 
саморозвиток, самовияв, оцінку власного життєвого досвіду в розвитку 
особистості, активність дитини; самореалізацію дитини як засіб 
перетворення себе та оточуючого середовища [5, с. 30–31]. 

Ідеї вільного виховання набувають розвитку в програмах суспільно-
політичних рухів, проектах реформування системи освіти, демократизації 
школи, в появі нових «вільних» форм позашкільного виховання. 
Вітчизняну теорію та практику вільного виховання представляють 
К. Вентцель, С. Русова, Л. Толстой, К. Ушинський, Я. Чепіга, М. Чехов, 
С. Шацький та ін. Представники педагогіки вільного виховання, 
відзначали виховну цінність дитячих самодіяльних об’єднань, які 
відповідають завданням виховання дитини та потребам її розвитку. 
Ідеологи й практики вільного виховання активно пропагували ідеї дитячої 
самоорганізації у формі клубів, дитячих майданчиків, гуртків і т.п. Дитячі 
об’єднання поступово ставали органічною частиною дитячого руху, 
засобом їхньої самореалізації, самовиховання та саморозвитку. 

Життєвість та об’єктивна важливість ідей реформаторської 
педагогіки знайшла вияв у їхній широкій практичній реалізації, що стало 
значним стимулом оформлення дитячого руху як нової соціально-
педагогічної реальності, яка органічно увібрала в себе ідеї національного, 
громадянсько-патріотичного, соціально орієнтованого виховання; активі-
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зації, самодіяльності, самореалізації дітей у сумісній діяльності з 
дорослими. 

Отже, ідеї педагогів-реформаторів кінця ХІХ – початку ХХ ст., 
результати діяльності експериментальних освітньо-виховних закладів у 
контексті суспільно-педагогічного руху стали об’єктивним чинником 
виникнення дитячого руху як основи нового соціально-педагогічного 
явища. Як наслідок, на початку ХХ ст. в конкретно-історичних умовах 
розвитку, під впливом суспільно-педагогічних течій складалися пере-
думови зародження самостійної галузі теорії та практики виховання – 
педагогіки дитячого руху. 

Перспективи подальших досліджень проблеми дитячого руху 
вбачаємо, зокрема, в об’єктивному аналізі творчої спадщини вітчизняних 
та зарубіжних теоретиків, діячів дитячого руху тощо. 
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РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ  
ОСВІТИ В ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

(КІНЕЦЬ XIX СТ. – ПОЧАТОК ХХ СТ.) 
 
У статті аналізується період ХІХ – початку ХХ ст., в якому 

професорсько-викладацький корпус Харківського університету активно вів 
пошуки новаторства в розвитку педагогічної освіти. Плідні традиції 
підготовки науково-педагогічних кадрів склалися в Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна, який нещодавно 
відзначив своє 205-річчя. Глибоке й творче їх переосмислення з сучасних 
позицій вітчизняного історичного досвіду створює передумови для 
реалізації принципу єдності та наступності історико-педагогічного 
процесу. У зв’язку з цим вельми актуальним є звернення до ретроспективи 
організації підготовки науково-педагогічних кадрів в Харківському 
університеті у ХІХ ст. – на початку ХХ ст. 

Ключові слова: Харківський університет, методика, педагогіка, 
професори, науково-педагогічна освіта. 

 
Вирішуючи нагальні проблеми реформування університетської 

педагогічної освіти України, ми звертаємося до досвіду підготовки 
науково-педагогічних кадрів та в пошуках новаторства в педагогічній 
освіті ХІХ – початку ХХ ст. 

Одне з найбільш складних і багатообіцяючих напрямків педаго-
гічних досліджень, а саме: вивчення історії педагогіки України, не повинно 
обмежуватися лише функцією історичної пам’яті, а нести пізнавальне 
навантаження і акумулювати позитивний історичний досвід для вирішення 
актуальних освітніх завдань. 

Період ХІХ – початку ХХ ст. став періодом становлення системи 
університетської освіти на українських землях. Цей час в історії 
Харківського університету відзначений пошуком ефективної освітньої 
моделі. Професори Харківського університету брали активну роль як під 
час обговорення університетських реформ, так і в самих перетвореннях. У 
цей час в університеті склалися перші наукові школи, були досягнуті 
вагомі результати в різних галузях науки. Серед іншого зазначимо, що 
Харківському університету належала особлива роль як центру вивчення 
питань українознавства, починаючи від спеціальних наукових робіт і 
закінчуючи запровадженням українознавчих дисциплін у навчальний 
процес. 

Протягом ХІХ – початку ХХ ст. Харківський університет став 
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значним центром суспільного та культурно-просвітницького життя в 
Україні. Професори університету становили своєрідний культурний 
осередок, відомий не лише науковими працями, а й активною участю в 
різних громадських організаціях. Завдяки їм у Харкові проводилася 
широка просвітницька робота серед населення, створювалися благодійні, 
медичні, навчальні установи. 

Історія університету в зазначений період представляє інтерес у 
контексті вивчення суспільних рухів, адже Харківський університет 
розвивався на фоні бурхливих політичних процесів, які розгорталися у 
Російській імперії. Життя його колективу в цей час віддзеркалювало 
настрої, переконання, вимоги інтелігенції всієї імперії. Хронологічні межі 
дослідження 1804–1917 рр., тобто період між прийняттям першого 
університетського статуту й подіями жовтня 1917 р., внаслідок яких у 
країні встановилася зовсім інша суспільно-політична ситуація і, зокрема, 
почався новий етап в історії університету. 

Метою статті є проаналізувати діяльність Харківського університету 
в процесі підготовки викладацького корпусу та пошуках новаторства в 
розвитку педагогічної освіти. 

Джерельна база дослідження включає, перш за все, нормативно-
правові акти (університетські статути, постанови та розпорядження 
Міністерства народної освіти, циркуляри попечителів тощо), а також 
діловодну документацію, статистичні джерела, матеріали публіцистики 
тощо. 

Аналіз історіографії проблеми свідчить про те, що впродовж усього 
історичного шляху розвитку вітчизняних університетів спостерігається 
інтерес дослідників до питань організації системи університетської освіти, 
визначення ролі й місця в цій системі колегіальних органів управління 
вищою школою, проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів. 

Історія дослідження і формування науково-педагогічних кадрів в 
університетах Російської імперії, зокрема в Харківському університеті, 
пройшли декілька етапів. Зокрема, можна виділити три історіографічні 
періоди: дореволюційний, радянський та пострадянський, які відрізня-
ються колом питань, на яких зосереджували увагу дослідники, 
джерельною базою та методологічними підходами. 

У дореволюційний період (ХІХ – початок ХХ ст.) авторами 
досліджень нерідко були видатні університетські вчені: Д. Багалій, 
М. Буніч, М. Бунге, П. Мілюков, Л. Петражицький та ін.; у радянській 
історіографії довгий час історія університетів не відносилася до актуальної 
тематики. Зміни спостерігаються лише з другої половини ХХ ст., причому 
у 60–80-х рр. ХХ ст. дослідники перш за все зосереджувалися на 
соціально-економічних переумовах розвитку університетів, класовому 
аналізі реформ 60–70-х рр. ХІХ ст. (в т.ч. університетських), особливо на 
ролі студентського руху, менше досліджувалися питання розвитку суто 
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університетської освіти і науки. 
Серед спеціальних досліджень університетів цього періоду 

відзначимо ґрунтовні праці Р. Еймонтової, Г. Щетиніної, А. Іванова, в яких 
помітне місце відводиться аналізу творчої спадщини, світоглядним і 
теоретичним поглядам університетських науково-педагогічних працівників 
та громадських діячів ХІХ – початку ХХ ст. 

Наприкінці 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. позначився новий 
історіграфічний період. У цей час відбувається утвердження нових 
підходів при вивченні зазначеної проблематики. Зокрема, розпочалося 
впровадження методології «культурної історії» (про що свідчать, 
наприклад, праці О. Вішлєнкової). З’явилися й деякі ґрунтовні праці з 
історіографії університетів (С. Посохов). 

Втім, аналіз літератури свідчить, що, незважаючи на наявність 
значної кількості праць з історії вищої освіти і, зокрема, університетів 
вивчення тенденцій розвитку системи підготовки науково-педагогічних 
кадрів у Харківському національному університеті імені В. Каразіна 
упродовж ХІХ – початку ХХ ст., формування наукових шкіл. 

Наприкінці ХІХ ст. в Російській імперії навчальні заклади не могли 
задовольнити потреби суспільства у викладацьких кадрах, особливо у 
викладачах середньої та нижчої школи. Недостатньо було літератури з 
історії педагогіки, широкому колу вчителів невідомі були визнані 
вітчизняні педагоги. Тому в гімназіях процвітали бюрократизм, схоластика 
та формалізм. 

Добре обізнані з недоліками середньої та нижчої школи викладачі 
історико-філологічного факультету вдалися до аналізу проблем 
учительського корпусу. На їх думку, існуючі на той час педагогічні клуби 
працювали вкрай незадовільно. Викладачі гімназій через свою 
завантаженість роботою мало займалися написанням методичних 
розробок, обмін досвідом був практично відсутній, а передові дидактичні 
методики через слабку обізнаність з ними тим часом втрачалися. Тому 28 
березня 1891 р. за прикладом Санкт-Петербурзького педагогічного 
товариства члени історико-філологічного товариства Харківського 
університету створили у себе педагогічний відділ; пізніше відділ поділився 
на дві комісії – історичну та літературну [1, с. 17–18; 2, с. 134]. На 
засіданнях підвідділу лише за січень-червень 1893 р. вчителі середніх шкіл 
виступили з 8 рефератами, а змістовні виступи на різноманітні теми 
підготували семеро професорів університету. Розглядалася методика 
викладання мов та історії, значення письмових робіт, роль етики, 
виховання любові до читання, бо, на думку проф. В. Бузескула, усунення з 
навчальної програми домашнього та класного читання призвели до того, 
що учні стали значно менше читати [3, с. 9, 11]. 

Значний внесок у розвиток тогочасної методології вніс 
проф. Д. Багалій. Так у 1894 р. він висловив свою точку зору на стан 
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володіння вітчизняними викладачами основ дидактики та методики й 
констатував, що по мірі того, як ми опускаємось з наукових вершин у 
нижчу галузь елементарного викладання, методичні прийоми стають все 
більш необхідними. Д. І. Багалій підкреслював, що без методичних вмінь 
та навиків працювати взагалі неможливо. Між тим, у гімназіях вчителі 
повсякчас викладали без елементарних знань педагогічних технологій, 
адже до університетських програм, за якими вони самі навчалися, «зовсім 
не входять ні методика, ні навіть загальна педагогіка». 

Проф. М. Сумцов – член Ради попечителів Харківського навчального 
округу, у своїх працях з дидактики підкреслював значущість наочності 
(«сумлінного ставлення до факту»), системності («зв`язування фактів та 
явищ») та індивідуального підходу. Функціями навчання він вважав, 
насамперед, освітню, виховну й розвиваючу, а мистецтва – пізнавально-
освітню й естетико-перетворювальну [4, с. 9]. 

Слід зазначити, що тематика виступів на засіданнях педагогічного 
відділу була досить різноманітною. Так, С. Немолодишев з I жіночої 
гімназії розповідав про педагогічні погляди Московського митрополита 
Платона, які, на його погляд, відрізнялися гуманізмом, терпимістю та 
щирістю і тому мали такий вплив на наслідника російського престолу. 
Виступаючи 6 лютого 1898 р., він зазначив, що в А. Коменського, 
Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, І. Песталоцці освіта дещо пригнічувала виховання, 
і тенденція ця спостерігалася в сучасній йому школі. 

Не всі були згодні з положенням доповіді В. Харцієва «Щодо 
педагогіки та педагогічної підготовки» 17 березня 1900 р. В. Харцієв 
вважав: щоб оживити викладання в середній школі, необхідно мати 
систему вищої педагогічної освіти, мистецтво ж викладання буде осягнуто 
вже на практиці, бо «методики і дидактика завжди є лише відсталим 
відтворенням того чи іншого стану наукових теорій». Головне ж, на його 
думку, не практика в кролі з пануючою рутиною, а досвід колег та обмін 
думками на педагогічних радах [5, с. 8–11; 6, с. 2–7]. 

За період з 1892 по 1902 рр. педагогічний відділ мав у своєму складі 
94 викладачі, на його засіданні було заслухано 100 рефератів, вийшло 
7 видань «Трудов педагогического отдела ХИФО». 

Періодично серед університетських викладачів та міністерських 
чиновників лунали пропозиції щодо відкриття кафедр педагогіки. Так, 
18 листопада 1898 р. міністр народної освіти М. Боголєпов заявив про 
неприпустимість, коли вчителі вчаться на учнях, – їх необхідно 
попередньо навчати педагогічним прийомам. Однак серед багатьох 
університетських викладачів, на жаль, викликала схвалення протилежна 
думка, висловлена професором Московського університету Р. Віппером. 
Він назвав педагогіку «легковесным предметом, построенным на общих 
фразах и труизмах, предметом, в котором нет ничего цельного: тут есть 
немного физиологии и гигиены, психологии и этики». До речі, 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 
234 

Варшавський університет відмовився від організації кафедри педагогіки 
через побоювання, що захоплення дидактикою відволікатиме викладачів та 
студентів від чистої науки [7, с. 47]. 

В грудні 1899 р. історико-філологічний факультет Харківського 
університету звернувся з проханням до Міністерства ввести викладання 
історії та теорії педагогіки і методики викладання предметів у гімназіях – 
йшлося про те, щоб педагогіка стала обов’язковим предметом на 
факультеті, адже заслужений професор філософії Ф. Зеленогорський з 
весни 1899 р. уже викладав студентам ці предмети як необов’язкові. 
Зрештою Харківський університет став піонером у відновленні викладання 
педагогіки. Це сталося попри чисельні заперечення виховного аспекту 
педагогіки серед професури, яка дотримувалася думки про те, що заклад не 
має вільних коштів на сумнівне зайняття виховання дорослих людей. На 
історико-філологічних факультетах інших університетів, за ствердженням 
М. Кареєва, до 1900 р. не читали ні історії педагогіки, ні методики 
викладання окремих предметів, ні дидактики [8, с. 29]. А проф. 
В. Івановський і в 1902 р. у розкладі занять Оксфодського й Кем-
бріджського університетів Англії не знайшов жодного курсу з педагогіки. 
У цих навчальних закладах переважала практична педагогіка, що 
базувалася на прикладах, традиціях і дисципліні. 

Між тим, наприкінці 1902 р. комісія з реорганізації вищих 
навчальних закладів Російської держави вкотре розглянула наболіле 
питання підготовки в університетах учительських кадрів. Точки зору її 
членів розділилися. Так одні запевняли, що після закінчення університету 
потрібно не менш як 15 місяців для оволодіння педагогічною технікою, 
інші ж заперечували саму можливість навчання педагогічній майстерності – 
тільки тривала педагогічна практика і вчительський талант, на їхню думку, 
створюють справжнього педагога. Після обговорення основних проблем 
комісія рекомендувала студентам історико-філологічного та фізико-
математичного факультетів слухати історію педагогічних учень, 
педагогіку в частині сучасних педагогічних теорій, дидактику, методику 
предметів за спеціальностями, а також шкільну гігієну [9, с. 215–220, 226]. 

8 квітня 1904 р. Міністерство народної освіти запропонувало 
історико-філологічного факультету Київського університету Святого 
Володимира обговорити ідею викладання педагогіки. У разі схвалення 
такого кроку університет мав підготувати програму її викладання. А ось у 
Харківському університеті протягом цього року вже йшли заняття з 
педагогіки, при чому не тільки теоретичні, а й практичні. Поводив їх проф. 
Ф. Зеленогорський. А восени цього ж таки 1904 р. питання з педагогіки 
були включені до курсу дитячої психології [10, с. 532; 11, с. 10]. 

Зрештою Міністерство народної освіти, до речі, прислухавшись  
до порад Д. Багалія, з 24 квітня 1904 р. ввело в Харківському університеті 
педагогіку як обов’язковий предмет для студентів історичного факуль 
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тету [12, с. 62]. 
Спливало перше десятиріччя XIX ст., і вкрай недбале ставлення до 

педагогіки дало про себе знати. Якісний склад студентів-філологів – 
переважно саме вони ставали викладачами шкіл та гімназій – значно 
погіршився. Професура відзначала загальне падіння інтересу до 
спеціальності, апатію та розумову інертність, що особливо проявлялася під 
час іспитів. Як результат, у середніх навчальних закладах падала якість 
викладання, кульгала й дисципліна. Намагаючись хоча б якимось чином 
переламати подібне ставлення до педагогіки як джерела професійної та 
методичної компетентності, проф. Д. Багалій нагадав, що в Харкові ще в 
кінці XVIII ст. ідеями Ж.- Ж. Руссо захоплювався обрусілий швейцарець, 
педагог і журналіст І. Вернет [13]. Та автори педагогічних праць знов і 
знов повторювали: успіхи в університетському навчанні продовжували 
натхнення й ентузіазм, а не знання правил дидактики; все визначала 
майстерна техніка викладів, віртуозність наукової думки, її оригінальність 
[14, с. 515]. Стверджувалося, що в підручниках з педагогіки бракує чітких 
доказів про те, що це наука, і більшість наведених даних свідчила 
виключно про її мистецький характер. На думку ж окремих вчених, 
педагогіка найбільше потрібна жінкам, оскільки мала суто утилітарну мету 
соціально-ідеального змісту [15, с. 1–2, 10, 41, 47]. 

За таких умов 10 червня 1909 р. у навчальних округах Російської 
імперії були створені тимчасові педагогічні курси. Вперше впровад-
жувалася і практика відряджень учителів за кордон. Так для підготовки 
кадрів для шкіл Білорусії в Харківському університеті виділили 20 
стипендій студентам, які виявили бажання там працювати вчителями [16, 
с. 57; 17, с. 140]. В травні 1912 р. вийшла чергова постанова «О курсах для 
приготовления учителей и учительниц средних учебных заведений». 
Протягом року на них викладали цілий ряд предметів: логіку, психологію, 
шкільну гігієну, методику (з практикою з російської мови та словесності), 
латину, російську та загальну історію, математику, географію та 
математичну географію, природознавство, хімію, фізику, німецьку й 
французьку з методикою. Була в цьому списку й історія педагогіки  
[18, с. 94–95]. 

Тимчасові практичні педкурси вчителів початкових народних шкіл 
при Харківському університеті, організовані попечителем П. Е. Соколовським, 
у свою чергу, навчали раціональному викладанню, прогресивним 
методичним прийомам. Так, у червні 1910 р. на курси прибули більше 700 
учителів на лише з Харківщини, а й з Воронезької, Катеринославської, 
Гродненської, Калузької та Мінської губерній. Слухачами переважно були 
жінки, бо на той час на Харківщині існувала лише одна учительська 
семінарія та дві повітові школи з педкурсами, де готували вчителів саме 
чоловічої статі, а ось вчительок готували усі жіночі гімназії. Викладали на 
курсах і викладачі Харківського університету: ботаніку – проф. Арнольді, 
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фізику – лаборант Сахаров, зоологію та фізіологію – проф. Нікольський, 
право – проф. Палієнко, російську історію – проф. Савва, методику і 
дидактику викладання російської мови – приват-доцент Харцієв [19]. 

Незважаючи на помітні успіхи, напередодні Першої світової війни 
російська школа все ще не була загальноосвітньою, а мала казенно-
бюрократичний та професійно орієнтований характер. Найсумнішим було 
ж те, що в Державній думі Росії і решті інстанцій вважали, що з питаннями 
освіти та виховання можна зачекати, бо на перший план виходили інші, 
начебто більш важливі проблеми [20, с. 3, 11, 51]. Але титанічними 
зусиллями передових педагогів та Харківського навчального округу 
розуміння значення педагогічних систем і дидактичних новацій для 
особисто професійного розвитку викладачів знаходило все більше 
прихильників. У Харкові працювала педагогічна виставка, з 1913 р. 
створювався педагогічний музей. Цього ж року при управлінні 
Харківського навчального округу відкрили показову педагогічну виставку 
у приміщенні II гімназії. У облаштуванні шести відділів виставки – 
наглядних посібників, типових письмових робіт, історії, географії, 
малювання та разків шкільних меблів – брали участь і викладачі 
університету [21]. 

Харківська університетська професура невтомно працювала над 
покращенням викладання в середній школі. Найбільше переймалися 
фахівці проблемами викладання математики. Так проф. Ц. К. Русс’ян, 
аналізуючи письмові роботи випускників гімназій округу за 1907–1913 рр., 
звернув увагу на низьку середню оцінку з математики – 3,3–3,5. 
Гімназисти не володіли математичною мовою, не могли вибрати 
раціональне розв’язання задачі, не освоїли креслення при вивченні 
геометрії тощо [22, с. 364–365]. У зв’язку з цим Д. М. Синцов вважав, що 
для майбутніх викладачів необхідно ввести курс історії математики, 
основи геометрії, вступ або окремі частини елементарної геометрії. До 
курсу середньої школи він рекомендував включити вищу математику, яка 
тоді вже повним ходом викладалася у школах Західної Європи та США 
[23, с. 69, 71; 24, с. 203]. 

Протягом 1912–1916 рр. увагу науковців привернула експери-
ментальна педагогіка, яка вивчала психофізичну природу дитини. Вперше 
поняття «педологія» з’явилося в американського вченого О. Крісмана – 
дисертацію на цю тему він захистив у 1896 р. Пропозиції, які пролунали на 
III Всеросійському з’їзді з експериментальної педагогіки, який зібрав 
більше 300 учасників – переважно вчителів гімназій та реальних училищ. 
В. Успенський у доповіді «Педагогіка у вищій школі» не просто вимагав 
створити в Росії самостійну педагогічну науку, а й зрозуміти, що цієї мети 
можна досягти лише за умови створення повнокровних кафедр педагогіки 
в університетах. Причому вони мають носити міжфакультетський характер 
[25, с. 140–144, 152]. 
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Говорячи про вклад викладачів Харківського університету та 
вчителів харківського навчального округу в розвиток педагогічної науки, 
варто зупинитися на педагогічному з`їзді з питань середньої освіти, що 
проходив у червні 1916 р. На з’їзді обговорювали поставлену ще влітку 
1915 р. на нараді в Міністерстві народної освіти проблему «безправності» 
в середній школі і вирішили ліквідувати систему особливих прав 
випускників гімназій, яка більше не відповідала вимогам часу. Крім того, 
учасники з`їзду висловилися проти формальної зовнішньої дисципліни в 
стінах школи, пропагували владу розумних педагогічних вимог, 
критикували перевантаження учнів уроками латини та грецької [26, с. 5–7]. 
Проф. Д. М. Синцов виклав історію посилення міжпредметних зв’язків, 
особливо між математикою та фізикою. Лунали також вимоги про 
покращення викладання теорії та практики педагогіки в жіночих гімназіях 
та єпархіальних жіночих училищах [26, с. 4]. 

Таким чином, у 90-ті рр. XIX ст. педагогічна наука продовжувала 
торувати свій шлях у освітній системі Росії і досягла в цьому очевидних 
успіхів. Значний внесок у цій справі належав викладачам та професурі 
Харківського університету. Попри перешкоди традиційно скептичного 
ставлення освітянського загалу до введення педагогіки у виховно-освітній 
процес вищих навчальних закладів, авангард на той час російської науки – 
Харківський університет – поширював, пропагував і рухав уперед науку 
виховання людини. 

За період 60–80-х рр. ХІХ ст. у Харківському університеті 
відбувалися пошуки шляхів для організаційно-методичної підготовки 
педагогів для закладів освіти різних рівнів – шкіл та гімназій. Але в цілому 
ця проблема до кінця вирішена так і не була. Низька оплата роботи 
педагогів, слабка підготовка майбутніх вчителів у гімназіях, небажання 
студентів університету займатися викладацькою роботою, відсутність 
системи підготовки фахівців та епізодичність звернення до цієї проблеми, 
а також відсутність єдиного погляду на педагогіку як науку були 
причиною незадовільного стану підготовки кадрів. 

Харківський університет як вищий навчальний заклад готував 
спеціалістів різного профілю. Однак в умовах диференціації наук, 
ускладнення теоретичних основ з різних спеціальностей, а також 
посилення прагматизму в суспільних настроях, перед викладачами 
університету постало питання удосконалення організації навчального 
процесу для підвищення рівня університетської освіти в цілому. На кінець 
ХІХ – початок ХХ ст. потребувала реформування система підготовки 
викладачів університету, адже її вади негативно впливали на фаховий 
рівень викладацького колективу. Ці проблеми відомі й сучасній вищій 
школі, і для їх вирішення необхідно ознайомитися з досвідом 
попереднього періоду. Важливо, щоб сьогодні університетська освіта 
України не стала еклектичним поєднанням різних елементів, частина з 
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яких не має підґрунтя в історії нашої вищої школи, зокрема 
університетської, а інша ще сто років тому показала свою неефективність 
на практиці. Вивчення історії університетів дасть можливість уникнути 
прорахунків, допущених у минулому, оцінити нереалізовані ідеї того часу, 
знайти можливі шляхи для підвищення рівня сучасної університетської 
освіти. 

Попри всі перешкоди введення педагогіки у виховно-освітній процес 
ВНЗ, гімназій та шкіл, професорсько-викладацький склад Харківського 
університету вів постійний пошук у науково-педагогічній освіті. Він вніс 
значний вклад у розвиток педагогічної освіти, в пошуках новаторства. Як 
показник цьому: вводилися нові курси з педагогіки, методики та практики 
викладання дисциплін, створені і працювали педагогічні виставки, 
проходив обмін між вчителями новими ідеями з розвитку педагогіки. 
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УДК 373.3(477)«1958/1991» 
 

Катерина Нечипоренко 
 

ЗМІСТ ОСВІТИ В ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ РАДЯНСЬКОЇ 
УКРАЇНИ В 1958–1991 РР. 

 
У статті охарактеризовано поняття «зміст освіти», визначено 

його компоненти та складові. Проаналізовано основні державні 
документи, які вплинули на вдосконалення змісту шкільної освіти 1958–
1991 рр. Розкрито основні тенденції реформування шкільної освіти 
зазначеного періоду. Проаналізовано зміст математичної складової 
освіти в початкових школах Радянської України з 1958 по 1991 рік. 
Здійснено аналіз підручників «Арифметика» та «Математика», за якими 
навчались учні в початкових школах УРСР зазначеного періоду та 
прослідковано динаміку збільшення кількості завдань, що сприяють 
розвитку інтелектуально-творчих умінь молодших школярів. 

Ключові слова: зміст освіти, математична складова змісту освіти, 
інтелектуально-творчі вміння молодшого школяра, навчально-
методичний комплекс. 

 
Проблема змісту освіти завжди привертала увагу науковців та 

педагогів. Розвиток освіти, вдосконалення її змісту характеризувалися 
різноманітними подіями і реакційними тенденціями в педагогічній думці, 
активною діяльністю педагогів-просвітителів, які боролися за національну 
українську школу. Протягом всього існування школи, зміст освіти 
постійно змінювався під дією тих чи інших подій. 

Метою статті є аналіз змісту математичної складової освіти, 
спрямованої на розвиток інтелектуально-творчих вмінь учнів у початкових 
школах Радянської України в 1958–1991 рр. 

Для глибшого усвідомлення проблеми, варто охарактеризувати 
поняття «зміст освіти». Так, у радянській школі побутувало поняття «зміст 
навчання», під яким розуміли «систему знань, умінь і навичок, оволодіння 
якими забезпечує розвиток розумових і фізичних здібностей школярів, 
формування в них основ комуністичного світогляду й моралі, і відповідної 
їм поведінки, готує їх до життя, до праці» [2, с. 103]. 

Сучасні дослідники, зокрема Ч. Куписевич, А. Кузьмінський і 
В. Омеляненко, підтримуючи думку Ю. Бабанського, теж вважають 
складовими поняття «зміст освіти» три компоненти: знання, уміння і 
навички. Однак, на думку В. Бондаря, Н. Волкової, Н. Голованової, 
В. Краєвського, І. Лернера, О. Савченко, М. Скаткіна, В. Сластеніна, 
С. Смирнова, М. Ярмаченка, зміст освіти слід розглядати як систему знань 
про навколишній світ, сучасне виробництво, культуру, мистецтво, 
узагальнених інтелектуальних та практичних умінь, навичок творчого 
розв’язання практичних і теоретичних проблем, систему естетичних норм, 
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якими повинні оволодіти учні. 
Єдиного загальноприйнятого визначення поняття «зміст освіти» у 

сучасній педагогіці немає, але разом із тим усі вчені-педагоги, які 
досліджували та досліджують дану проблему, наголошують на тому, що 
зміст освіти загалом та зміст початкової освіти, зокрема, є 
багатокомпонентним. 

Основоположне значення для розробки змісту освіти в радянській 
школі мало вчення класиків марксизму-ленінізму про комуністичне 
виховання. К. Маркс і Ф. Енгельс науково обґрунтували необхідність 
наявності у школі політехнічної освіти та поєднання навчання з 
виробничою працею. В. Ленін, зазначав, що завданням виховання є 
формування всебічно розвинених будівельників комунізму. 

Оскільки система освіти в Радянському Союзі була побудована на 
принципі єдиної школи, всі однотипні навчальні заклади працювали за 
єдиними навчальними планами, програмами й підручниками, які 
здебільшого розроблялися централізовано відповідними науково-
дослідними інститутами Академії педагогічних наук СРСР. 

У педагогічних науково-дослідних установах, що були розташовані в 
союзних республіках, у тому числі в Українському науково-дослідному 
інституті педагогіки, проблема змісту освіти досліджувалась у предметно-
методичному плані. Ці наукові розвідки були спрямовані на розробку 
змісту української мови та літератури, частково географії та історії, а 
також відповідних предметів, що вивчалися в початковій школі. Зміст 
початкової освіти в Україні від «загальносоюзного» відрізнявся, в 
основному, лише наявністю навчального предмету «українська мова та 
література». 

В Україні зміст початкової освіти на предметному рівні 
досліджували М. Білецька, М. Богданович (математика), М. Вашуленко, 
Н. Волошина, В. Помагайба, О. Савченко, Н. Скрипченко (українська і 
російська мови, читання) та інші. 

З 1950-х років педагоги й дидакти визначають, що зміст освіти 
реалізується в нормативних документах, навчальних планах, програмах, 
підручниках і навчальних посібниках для учнів. Зміст початкової освіти 
охоплював мовну, математичну, історичну, географічну та інші складові. 
Cаме математична складова, на нашу думку, найбільше сприяє розвитку 
інтелектуально-творчих умінь молодших школярів. Розглянемо більш 
детально початкову математичну освіту щодо розвитку в учнів 
інтелектуально-творчих умінь. 

Вивчення «Математики» або «Арифметики» завжди посідало одне з 
основних місць у початковій школі. В усі часи їй приділялось багато уваги, 
адже робота над математичними завданнями сприяє розвитку умінь 
аналізувати, синтезувати, структурувати, конкретизувати, системати-
зувати, порівнювати, узагальнювати та робити власні обґрунтовані 
висновки. Зазначені уміння є складовими інтелектуально-творчих умінь. 

Проаналізуємо зміст підручників із математики (1958–1991 рр.) з 
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метою визначення кількості завдань, спрямованих на розвиток 
інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи. 

У 1960–1961 навчальному році вивчення предмету «Арифметика» в 
початкових школах України забезпечувалося, перекладеними з російських 
видань, підручниками з арифметики (авт. О. Пчолко, Г. Поляк) – 1 кл., 
2 кл., 3 кл., 4 кл. Ці підручники перевидавались кілька разів: для 1 кл. – 9 
(1960–1968), для 2 кл., 3 кл. і 4 кл. – 10 (1960–1969), при цьому їх зміст 
особливо не змінювався. 

Підручник для першого класу мав, порівняно з підручниками 2000-х 
років, невелику кількість малюнків. На вимогу Закону «Про зміцнення 
зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в 
СРСР» (1958 р.) зміст задач був пов’язаний із навчальною та трудовою 
діяльністю самих учнів, готував їх до життя та суспільно корисної праці. 
Так, робота над творчими завданнями передбачала складання задач про 
осінні посадки дерев, про кількість прочитаних влітку книжок учнями 
класу, про роботу жовтенят, піонерів та інші. 

Аналіз змісту арифметик для 1–4 класів авторів О. Пчолко, Г. Поляк 
показав, що вони містили від 3 % (у арифметиках для 3 та 4 класів) до 7 % 
(у арифметиці для 1 класу) завдань, спрямованих на розвиток складових 
інтелектуально-творчих умінь учнів. 

Формуванню вмінь аналізувати, бачити деталі, систематизувати та 
класифікувати сприяли завдання, у яких пропонувалося скласти приклади: 
за поданими числами; за заданою арифметичною дією. 

Робота над задачами різних видів сприяла розвитку інтелектуально-
творчих умінь учнів. Уміння порівнювати та бачити деталі розвивались у 
ході роботи над завданнями, у яких учням пропонувалося скласти задачу, 
подібну до попередньої, обернену. Завдання типу «скласти задачі за 
малюнком» розвивали уміння учнів аналізувати; завдання «скласти задачі 
за заданими числовими даними, «…за заданою арифметичною дією» 
сприяли розвитку умінь аналізувати, обґрунтовувати, прогнозувати, 
фантазувати та генерувати нові ідеї. Позитивно впливала на розвиток 
складових інтелектуально-творчих умінь робота над складанням задач за 
поданою умовою, за поданою таблицею. 

У ході роботи над завданнями «поставити питання до задачі та 
розв’язати її» учні вчились аналізувати, узагальнювати, бачити деталі, 
прогнозувати, генерувати ідеї, обґрунтовувати та доводити власну думку. 

Творчі вміння молодших школярів найбільше розвивалися під час 
роботи над складанням задач: за заданим сюжетом, за поданим розв’язком, 
за поданим рівнянням. 

Наше дослідження дозволило зробити висновки, що на уроках 
математики в початковій школі, які забезпечувалися зазначеними вище 
підручниками, проводилася систематична робота з розвитку інтелекту-
альних умінь (аналізувати, порівнювати, класифікувати, встановлювати 
причинно-наслідкові зв’язки, доводити) та незначна робота з розвитку 
творчих умінь (фантазувати, бачити нові шляхи розв’язання проблеми, 
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генерувати ідеї, формувати нові положення). Варто зазначити, що 
більшість творчих завдань були однотипними (скласти задачу) і мали на 
меті навчити учнів складати задачі, а не розвивати творчі вміння. 

Аналізуючи роботу школи, визначаючи її здобутки та недоліки, 
радянський уряд на початку 1964 року вирішив здійснити перехід на нову 
систему шкільної освіти. У жовтні 1964 року АН СРСР і АПН СРСР 
створили комісію, яка мала визначити зміст шкільної освіти. За два роки 
комісія розробила проекти навчального плану і навчальних програм, а 
також було затверджено графік переходу шкіл на новий зміст освіти. 

Шкільна реформа мала на меті переведення початкової школи на 3-
річний термін навчання. З цією метою було розроблено нові навчальні 
програми, поурочне планування з кожного предмета (мов, читання, 
математики), реконструйовано зміст навчання. Відбувся перегляд 
годинного навантаження учнів з метою уникнення перевантаження 
школярів, проаналізовано матеріал навчальних предметів, щоб ліквідувати 
дублювання матеріалу та забезпечити міжпредметні зв’язки, правильно 
поєднати загальноосвітню та політехнічну підготовку учнів. Основним 
завданням загальноосвітньої школи було визначено надання учням 
загальної середньої освіти, добиваючись міцних знань наук і вміння 
самостійно поповнювати їх. 

Відповідно до нових навчальних програм, було видано нові 
підручники з математики, авторами яких стали М. Моро, М. Бантова та ін. 
Аналіз цих підручників показав, що вони містили від 6 % (у математиці 
для 3 класу) до 9 % (у математиці для 1 класу) завдань, які спрямовані на 
розвиток інтелектуально-творчих умінь молодших школярів. 

З метою оволодіння загальними розумовими діями і прийомами 
розумової діяльності, а саме: аналізом, порівнянням, узагальненням, 
аналогією, у підручнику пропонувалися завдання скласти приклади за 
заданою ознакою: на віднімання/додавання/множення/ділення; за заданими 
числами; так, щоб від’ємник був 3. У роботі над завданнями типу: «з 
поданого прикладу створити два нові» учні вчилися бачити деталі, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та узагальнювати. 

Велика увага на уроках математики за підручниками авторів 
М. Моро, М. Бантова та ін. приділялася роботі над задачами. Зокрема, 
завдання скласти задачу за різними даними сприяли розвитку усіх 
складових інтелектуально-творчих умінь. Складання задач за малюнком, 
коротким записом, таблицею, формулою, схемою, за заданим розв’язком, в 
якій потрібно додати/відняти задані числа, розвивало в учнів уміння 
визначати, аналізувати, синтезувати, конкретизувати, систематизувати, 
встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, прогнозувати, генерувати 
ідеї, обґрунтовувати та відстоювати власне бачення. 

Великий потенціал у розвитку творчих умінь молодших школярів 
мали завдання, в яких потрібно було скласти задачу за заданим сюжетом, 
обернену заданій задачі, схожу на попередню задачу. Такі завдання 
вимагали від учнів не лише знань із курсу математики, а й прояву уяви, 
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фантазії, нових творчих ідей. Вперше у підручниках було запропоновано 
учням скласти задачу за числовим ребусом. 

Як бачимо, у зазначених підручниках питома вага завдань із творчим 
характером збільшилася, зокрема, виросла кількість завдань, у яких 
пропонувалося скласти задачу за заданою формулою, таблицею чи 
схемою. Водночас зменшилася кількість завдань, у яких пропонувалось 
скласти задачі за заданим сюжетом, що сприяли в більшій мірі розвитку 
умінь молодших школярів фантазувати та генерувати власні ідеї. 

У 1969–1970 н.р. перші класи шкіл республіки перейшли на навчання 
за новими програмами й підручниками. У цей час ще продовжувалася 
експериментальна перевірка нових програм і підручників для других та 
третіх класів. Результати перевірки було відображено у спеціальній 
«Доповідній записці». В цілому позитивно оцінюючи їх, разом із тим 
вказувалося на недоліки. Щодо удосконалення підручників «Математика», 
то радили поліпшити ілюстративний матеріал, ретельніше добирати 
вправи і задачі; чимало зауважень стосувалося суто методичних аспектів 
підручника (пояснення нового матеріалу, добору завдань певного виду 
тощо). Процес удосконалення нового змісту навчання тривав. Періодично 
готувалися рекомендації про вилучення із програм та підручників 
ускладненого матеріалу (перші такі вказівки на загальносоюзному рівні 
було направлено у школи вже в 1971–1972 н.р., а останні – через 16 років 
після запровадження). 

Ряд постанов уряду про школу, прийнятих у 60–70-х роках, 
орієнтували науковців і практиків на необхідність підготовки стабільних 
високоякісних підручників і методичних посібників, які б відображали 
рівень досягнень науки і виробництва та відповідали навчальним 
програмам. В Україні проблеми оновлення змісту початкової освіти 
досліджували відомі методисти, співробітники лабораторії початкового 
навчання – М. Богданович, Т. Горбунцова, Г. Коваль, Л. Нарочна, 
Н. Скрипченко та ін., які у своїх статтях наголошували на необхідності 
добору вчителями таких методів та форм роботи, які б сприяли 
розумовому розвитку учнів, підвищенню рівня теоретичних знань, 
розвитку мислення, формуванню вмінь спостерігати, аналізувати, 
синтезувати, робити посильні висновки, набувати необхідних навичок та 
вмінь. Для досягнення поставленої мети вчителям пропонували, 
починаючи з перших класів, перед учнями ставити доступні проблемні 
питання, створювати пошукові ситуації, вдало використовувати наочні 
посібники, часто виготовлені самими вчителями, та технічні засоби. 

У цей період відбулося суттєве вдосконалення підручників для 
початкової школи радянської України. Майже всі підручники були видані 
вітчизняними авторами, окрім «Математики». 

У середині 70-х років розпочалися дослідження з проблем 
взаємозв’язку навчання і розвитку (Л. Занков, Г. Костюк, Н. Менчинська та 
ін.); підвищення теоретичного рівня навчання, організації навчальної 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 

 
245 

діяльності та формування загальнонавчальних умінь (Д. Ельконін, 
В. Давидов, В. Рєпкін та ін.). За результатами досліджень, які широко 
висвітлювались у педагогічній пресі, обґрунтовувалася потреба підвищен-
ня теоретичного рівня початкової освіти, її виховної та розвивальної 
спрямованості. 

На початку 80-х років школа першого ступеня залишалася 
перевантаженою, навчальний матеріал ускладненим, недоступним для 
багатьох молодших школярів. Тому знову постало питання про її 
перебудову. У 1981–1982 н.р. учні початкової школи почали вчитися за 
новими навчальними програмами і за перші три роки навчання мали 
оволодіти вміннями трудової підготовки. Разом з тим, зросла кількість 
творчо працюючих учителів, які впроваджували розвивальне навчання, 
формували в учнів уміння самостійно працювати, аналізувати, міркувати, 
шукати нові шляхи розв’язання поставлених завдань, тобто бути готовими 
до інтелектуальної та творчої праці. 

У цей же період уперше було підготовлено підручники для 
експериментальних класів, серед яких «Математика» – 1 кл. 
(авт. М. Богданович, Л. Кочина), 2 кл. (авт. М. Богданович) та ін. Зазначені 
підручники нагадували методичні посібники. Вони призначалися не тільки 
для учнів, а й для вчителів, тому містили не лише теоретичний матеріал, а 
й характеристику окремих методичних прийомів, що перевантажувало 
процес навчання. 

У 1982 році було розроблено цільову комплексну програму 
«Початкові класи», головна мета якої полягала в тому, щоб стабільно 
забезпечити високий рівень навчання, розвитку і виховання молодших 
школярів на основі впровадження досягнень педагогічної і психологічної 
науки, передового досвіду в практику роботи вчителів початкових класів; 
створити науково-методичну основу поступового переходу на навчання 
дітей із шестилітнього віку в підготовчих класах загальноосвітніх шкіл і 
підготовчих групах дошкільних закладів. 

Зміст освіти в 80-х роках зазнав суттєвих змін. У зв’язку із 
прийняттям «Основних напрямів реформи загальноосвітньої і професійної 
школи» (1984) розпочався новий етап розвитку початкової ланки освіти: до 
першого класу почали приймати дітей із шести років, а тривалість 
навчання збільшилася на один рік. Активно створювалися нові підручники 
для початкової школи. Чималим здобутком вказаного періоду є той факт, 
що українські методисти створили підручники для початкової школи 
практично з усіх навчальних предметів (перекладеними залишалися лише 
окремі підручники з математики). 

У кінці 70-х – на початку 80-х років у історії розвитку початкової 
школи з’явилося поняття «навчально-методичний комплекс» (Д. Зуєв, 
С. Шаповаленко). Саме навчально-методичний комплекс мав забезпечити 
особистісно орієнтоване розвивальне навчання, адже передбачав 
спеціальний набір книг та інших засобів навчання, ядром якого був 
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підручник. Також він містив зошит із друкованою основою та новий тип 
методичного посібника – книгу для вчителя. 

В українських школах навчальний предмет «Математика» 
забезпечувався новими підручниками «Математика» та зошитами з 
друкованою основою вітчизняних авторів: 1 клас – М. Богданович, 
Л. Кочина; 2 клас, 3 клас – М. Богданович; 4 клас – М. Богданович, 
Л. Кочина, М. Левшин. 

Під час підготовки підручників «Математика» автори врахували 
вікові особливості дітей молодшого шкільного віку. У підручнику для 
першого класу майже всі завдання були у вигляді яскравих малюнків, 
методичні рекомендації щодо роботи над завданнями були відсутні. Щоб 
забезпечити оптимальний розвиток учнів, у підручниках із математики 
було вміщено ускладнені завдання. Це насамперед задачі з логічним 
навантаженням (позначені зірочкою). Ці задачі були спрямовані на 
розвиток, у першу чергу, логічного мислення учнів, уміння аналізувати, 
бачити деталі та шукати нові шляхи розв’язання поставленого завдання. 
Так, у підручнику для 2 класу таких завдань було 3 %, для 3 класу – трохи 
більше 3 %, для 4 класу – 4,5 %. У методичних рекомендаціях учителям до 
роботи з підручниками було зазначено, що завдання з «зірочкою» слід 
пропонувати учням, коли на уроці є резерв часу, а також для позакласної 
роботи. Як наслідок, робота над такими завданнями не була 
систематичною, була відсутня методика роботи над такими завданнями, а 
тому розв’язання завдань із логічним навантаженням викликало труднощі 
в багатьох учнів, а інколи, і вчителів. Не рідко вчителі ігнорували 
розв’язання таких завдань, адже не могли пояснити учням алгоритм роботи 
над ними. Органічно вписувались у підручник задачі-жарти та ігрові 
завдання. Робота над такими завданнями дозволяла вчителю створити на 
уроці творчу ситуацію: вирішити навчальну проблему, стимулювати 
пошукову діяльність та інтелектуальну активність, робити обґрунтовані 
висновки, вчити доводити та творити. Підручники «Математика» 2–4 
класи мали від 6 % до 9 % завдань, які, разом із засвоєнням математичних 
знань, стимулювали оволодіння молодшими школярами прийомами 
розумових дій, що є складовими інтелектуально-творчих умінь. 

Важливою подією у теорії і практиці української початкової школи 
стала програма «Формування загальнонавчальних умінь і навичок», 
розроблена О. Савченко і вперше опублікована в 1984 році (проект). Саме 
в контексті вказаної програми у 80-х – на початку 90-х років було 
виконано низку дисертаційних досліджень із проблем забезпечення 
процесуального компонента навчальної діяльності молодших школярів 
(Т. Байбара, Т. Довга, Я. Кодлюк та ін.), результати яких впроваджено у 
практику роботи початкової школи. 

У 1986–1987 н.р. в Українській РСР розпочалося систематичне 
навчання дітей із шести років (тобто майже через десять років від початку 
експерименту). Відповідно до навчальних планів і програм для 4-річної 
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початкової школи створювалися нові комплекси підручників, навчальних і 
методичних посібників, наочних матеріалів. Авторами перших підручників 
«Математика» для шестиліток були М. Богданович та Л. Кочина. 

У 1989–1990 н.р. завершився перехід 4-річної початкової школи на 
новий зміст освіти, втілений у нових навчально-методичних комплексах. 
Перевірка рівня сформованості найважливіших умінь із провідної 
діяльності учнів на тому чи іншому уроці дозволила зробити висновки, що 
у 4-річній початковій школі, порівняно з 3-річною, навчально-виховний 
процес відбувався на якісно новому рівні. Разом із позитивною оцінкою 
навчальних комплексів учителі висловили критичні зауваження та 
пропозиції, які автори врахували, опрацювавши програми та підручники. 
На вимогу Міністерства народної освіти УРСР учителі на уроках 
використовували різні види творчих та самостійних робіт, проблемних 
завдань. У педагогічній пресі все частіше піднімалися питання 
інтелектуального та творчого розвитку молодших школярів. Постійно 
проводилася робота з підвищення професійного рівня вчителів. 

Підручники з окремих навчальних предметів для 3-річної та 4-річної 
початкової школи готувались одними і тими ж авторами, і новостворені 
підручники для 4-річної школи суттєво не відрізнялись від тих, які 
функціонували на той час ще у 3-річній початковій школі. 

Зміст освіти в початкових школах Радянської України 1958–1991 рр. 
був багатокомпонентним та визначався через систему знань, умінь та 
навичок. Аналіз математичної складової змісту початкової освіти, зокрема 
навчального змісту підручників «Арифметика» та «Математика», за якими 
навчались учні початкових шкіл Радянської України з 1958 по 1991 рік, 
дозволив простежити динаміку у збільшенні у підручниках кількості 
завдань, що сприяють розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів. Так, 
підручники кінця 50-х – початку 60-х містили від 3 % до 7 % зазначених 
завдань. У кінці 80-х років у підручниках «Математика» 2–4 класи було 
приблизно 9 % завдань, які сприяли розвитку вмінь визначати, аналізувати, 
порівнювати, синтезувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, 
конкретизувати, систематизувати, класифікувати, доводити, обґрунто-
вувати, узагальнювати, бачити деталі, формувати нові положення, 
прогнозувати, генерувати ідеї та фантазувати. 
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Наталія Рацлав 
 
МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ  
У СЛОВ’ЯНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ 

ІНСТИТУТІ В 60-Х РОКАХ XX СТ. 
 
У статті зібрано, висвітлено та проаналізовано історію організації 

методичної підготовки вчителів математики у Слов’янському держав-
ному педагогічному інституті в 60-х роках XX ст. На основі вивчення 
архівних документів автор розглянув та зробив порівняльний аналіз 
навчальних планів, за якими навчалися студенти фізико-математичного 
факультету денного відділення в зазначений період дослідження. 

Ключові слова: вчитель математики, навчальні плани, педагогічний 
інститут, успішність студентів, політико-виховна робота. 

 
У сучасному суспільстві відбувається швидкий темп розвитку науки, 

техніки та інформаційних технологій, саме тому Україні потрібні 
високоосвічені вчителі, які добре володіють не лише своєю спеціалізацією, 
але й сучасними засобами навчання: комп’ютерними технологіями, 
проекторами та ін. під час проведення уроків. Для того, щоб правильно 
створити сучасну методичну систему підготовки вчителів математики, при 
цьому навчити майбутніх вчителів пов’язувати теоретичні знання з 
практичним їх використанням, необхідно звертатися до попереднього 
досвіду підготовки вчителів математики в 60-х роках минулого століття, 
оскільки саме у квітні 1959 р. Верховна Рада УРСР прийняла у 
відповідності з загальносоюзним закон «Об укреплении связи школы с 
жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования УССР». 

Після прийнятого закону основним завданням педагогічних 
інститутів, а в статті будемо розглядати Слов’янський державний 
педагогічний інститут (СДПІ), стала підготовка висококваліфікованих 
вчителів математики, фізики масової школи, а також проведення 
відповідної науково-дослідницької роботи. Дбаючи про одержання 
студентами високих і міцних знань, колектив викладачів СДПІ разом з 
усіма громадськими організаціями вузу у 60-х роках ХХ ст. проводив і 
виховну роботу, звертаючи особливу увагу на виховання у студентів 
почуття відповідальності, державної дисципліни й готовності до виконання 
своїх службових обов’язків після закінчення інституту [1, с. 1]. 

Тому актуальність теми дослідження не викликає сумнівів. 
Метою нашого дослідження є проаналізувати навчальні плани для 

вчителів математики у 60-х роках XX ст., з метою виділення позитивного 
досвіду та використання його в процесі створення ефективної, адаптованої 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 

 
249 

до нових умов розвитку освіти в Україні системи методичної підготовки 
вчителів математики. 

У 1960–1961 навчальному році в СДПІ на фізико-математичному 
факультеті студенти навчалися за трьома профілями: фізика – математика, 
фізика – трудове навчання, математика – креслення. 

У цьому ж навчальному році до складу науково-педагогічних кадрів 
кафедри математики входили: Вольперт Арон Якович (доцент, канд. фіз-
мат. наук), М. М. Купіна, Н. І. Шибалкіна, В. М. Савченко, П. К. Мель-
ніков, Т. А. Кособуцька, І. Ф. Боровик, В. Є. Шевченко, М. П. Авраменко, 
Г. Б. Савченко, М. В. Пахомов, О. В. Дейнега, В. І. Перепьолкіна, Н. І. Ігу-
менцева, В. Й. Климчик; до складу кафедри фізики: Ф. В. Фокін, 
М. П. Сергієнко, Ф. І. Беліков, О. В. Кравцов, І. Т. Петренко, Г. М. Бу-
дак’ян, І. К. Ігуменцев, Є. О. Костюк, В. О. Баглик, М. Т. Малюта, 
О. К. Васильєв [2, с. 4]. 

У справі перебудови (в світлі рішень Партії та Уряду), слід відмітити 
роботу кафедри математики та викладачів, спрямовану на пов’язання 
теоретичних питань з практикою, на встановлення зв’язку з курсом 
математики, який викладався у школі, на виявлення нових форм 
організації навчальної роботи. Тому були переглянуті робочі навчальні 
плани, перероблені лекції й семінарські заняття, планувалася й 
проводилася вся масово-політична робота. На жаль, ця робота проводилася 
повільно, оскільки студенти користувалися підручниками, посібниками й 
задачниками, які були видані до прийняття Закону про перебудову 
народної освіти. 

Одним з основних завдань перед викладачами СДПІ у 60-х роках 
ХХ ст. було удосконалення форм організації самостійної роботи студентів 
та контролю за нею, яка в значній мірі залежала від навчальних планів. 
Наприклад, у звіті за 1960–1961 навчальний рік зі спеціальності 
«математика, креслення» та «фізика, загальнотехнічні дисципліни» на 
перші 6 семестрів передбачено 36 годин тижневого навантаження. 
Фактично це ж навантаження збільшувалося у зв’язку з різними 
непередбаченими обставинами (раптовий від’їзд чи хвороба викладача, 
святкові дні). Крім того, завжди додатково вводилися різні курси (виховна 
робота в школі-інтернаті, марксистсько-ленінська етика та естетика). 
Студенти зобов’язані були прослухати два факультативні курси. Все це 
створювало надмірну переобтяженість студентів обов’язковими заняттями. 
Навіть коли за рахунок скорочення часу на обов’язкові курси можливо 
було б домогтися навантаження, що не перевищувало б 36 годин на 
тиждень, то це не зменшило б навантаження на студентів, оскільки об’єм 
програмного матеріалу від цього не зменшувався. Якщо додати, що 
студент зобов’язаний приймати участь у громадській роботі, у різних 
гуртках, то було цілком очевидним необхідність скорочення навчального 
плану у 60-х роках ХХ ст. [2, с. 12]. 
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З метою здійснення контролю за самостійною роботою студентів 
застосовувалися такі заходи: проводилися контрольні роботи, колоквіуми, 
перевірки конспектів, протоколів, лабораторних робіт, складався 
семестровий графік звітності студентів з виконання самостійної роботи з 
основних дисциплін кожного курсу (2–3 рази у семестрі), деякі студенти 
звітувалися на засіданні кафедри, якщо ж ухилялися від звітності, або не 
були підготовленими – застосовувалися методи громадського впливу, а в 
окремих випадках – адміністративні покарання. 

Викладачі всіх кафедр СДПІ систематично проводили консультації 
для покращення знань студентів (1 раз на тиждень після занять) [1, с. 12]. 

Важливою формою самостійної роботи студентів були курсові 
роботи, серед тем яких на кафедрі математики та фізики чимало таких, які 
вимагали дати обґрунтування розв’язування ряду задач, розробку 
методики викладання певної теми розділу (фахової дисципліни), або 
конспект кількох підручників з обраної теми, виготовлення складного 
фізичного приладу для лабораторної роботи та ін. 

У звіті 1965–1966 навчального року недоліками в організації 
самостійної роботи були такі: 

• Надмірне перенавантаження навчального плану. 
• Недостатня чіткість планування навчального процесу, внаслідок 
чого, окремі види контролю проводилися несвоєчасно. 

• Не завжди здійснювався контроль за виконанням роботи. 
Переважав кількісний облік, а не якість виконання. 

• Відсутність ефективних заходів впливу до тих студентів, які не 
виконують самостійні завдання, або виконують їх несвоєчасно, зі 
значним запізненням [3, с. 82]. 

В переважній більшості, математичні дисципліни проводилися 
викладачами, які мали стаж роботи у вузі більш ніж 5–7 років і 
забезпечували достатній науковий і методичний рівень викладання. 
Наслідки курсових екзаменів, відповіді на державних екзаменах свідчили 
про те, що такі дисципліни, як аналітична геометрія, вища алгебра, теорія 
функцій, проективна і нарисна геометрія, основи геометрії студенти 
засвоювали в достатній мірі. Складніша справа з курсом математичного 
аналізу. Успішність з цього предмету протягом багатьох років залишалася 
дуже низькою, що обумовлено рядом об’єктивних причин, а саме: 

• У І семестрі, у відповідності з навчальними програмами, 
вивчалися складні питання обґрунтування складних положень 
математичного аналізу, які важко сприймалися першокурсниками. 

• На засвоєння цієї дисципліни негативно впливав розподіл 
екзаменів та заліків. 

• Викладачі, що вели лекційний курс, не завжди в достатній мірі 
пов’язували матеріал лекцій з питаннями практичного 
застосування, що ускладнювало роботу студентів [2, с. 25–26]. 
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Низький рівень знань у студентів з теоретичної фізики на ІІ курсі, 
оскільки математичний аналіз вивчався паралельно, а диференціальні 
рівняння розглядалися в кінці курсу, тому вивчення теоретичної фізики 
було б доцільно перенести на наступний ІІІ курс. 

Основною причиною вибуття студентів з СДПІ була їх неуспішність 
з вказаних вище та деяких інших дисциплін. З метою покращення 
успішності студентів з фізико-математичного факультету кафедри 
математики й фізики проводили значну роботу, а саме: систематичні 
консультації викладачів у відповідних кабінетах; контрольні роботи для 
виявлення поточної успішності, колоквіуми та ін.; організовувалися 
товариські взаємодопомоги; обговорювався стан успішності в групах та ін. 
Більш того, при виявленні студента, що відставав у навчанні, він, як 
правило, одержував індивідуальне завдання й постійну допомогу від 
викладачів та однокурсників. 

У графіку 1 показано успішність студентів фізико-математичного 
факультету під час екзаменаційних сесій у процентному відношенні 
окремо кожного навчального року у 60-х роках ХХ ст. 
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Графік 1. Успішність студентів під час екзаменаційних сесій  
за навчальний рік у відсотковому відношенні (1960–1969 рр.). 

 
З графіка дуже добре видно, що успішність у студентів з кожним 

навчальним роком збільшувалася і в кінці 60-х років вона почала 
зменшуватися. На жаль, колектив викладачів так і не зміг на фізико-
математичному факультеті досягти 100 % успішності від студентів під час 
складання іспитів взимку та влітку. Найбільшим показником було 96,3 % у 
1966–1967 навчальному році, а найменшим – 87,1 % у 1961–1962 році. 
Різниця майже у 10 %, отже, викладачі й справді змогли створити таку 
ефективну систему викладання своїх дисциплін та організувати контроль 
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над знаннями студентів, що майже отримали 100 % результат. На жаль, у 
1968–1969 навчальному році відсоток успішності різко зменшився і в 
Донецькому обласному архіві не збереглися звіти за наступні два 
навчальні роки, тому важко прослідкувати картину до кінця 60-х років 
ХХ ст. 

У 60-ті роки у СДПІ було дуже багато студентських гуртків: 
наукового атеїзму, психолого-педагогічний, математичний, елементарної 
математики, методики математики, фізичний, радіотехнічний, фото-
графічний та ін. 

Значні труднощі в роботі на денному відділенні викликала 
різноманітність навчальних планів: з п’ятирічним і чотирирічним терміном 
навчання. Наприклад, у 1962–1963 навчальному році студенти фізико-
математичного факультету працювали за трьома різними навчальними 
планами, а у наступному році навчалися таким чином: спеціальність 
«математика» І і ІІ курси з 4-річним терміном навчання, спеціальність 
«математика, креслення» ІІІ і ІV курси з 5-річним терміном навчання, 
спеціальність «фізика» І і ІІ курси з 4-річним терміном навчання, а ІІІ курс 
цієї ж спеціальності по 5-річному плану «фізика і технічна механіка», ІV і 
V курси по 5-річному плану «фізика, загальнотехнічні дисципліни»  
[4, с. 1]. 

Наочно можна побачити у табл. 1 різноманітність двох навчальних 
планів у СДПІ у 60-х роках ХХ ст. 

• Навчальний план І для денного відділення, термін навчання  
4 роки зі спеціальності «вчитель математики середньої школи»  
[5, с. 1]. 

• Навчальний план ІІ для денного відділення, термін навчання 
студентів 5 років, зі спеціальності «вчитель математики та фізики 
(або фізики та математики) середньої школи» [6, с. 1]. 

 
Таблиця 1 

Загальна кількість годин з дисциплін у відповідності  
до навчальних планів СДПІ 

 
№ Назва дисципліни Навчальний 

план І 
Навчальний 
план ІІ 

1. Історія КПРС  120 170 
2. Марксистсько-ленінська філософія 120 140 
3. Політична економія 80 140 
4. Основи наукового комунізму 70 70 
5. Основи наукового атеїзму – – 
6. Психологія 74 74 
7. Педагогіка та історія педагогіки 140 140 
8. Шкільна гігієна 20 20 
9. Іноземна мова 240 240 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 

 
253 

10. Методика викладання математики  130 130 
11. Елементарна математика  380 380 
12. Математичний аналіз 500 480 
13. Додаткові розділи математичного аналізу 96 – 
14. Вища алгебра 204 220 
15. Вища геометрія 180 – 
16. Теорія чисел і основи арифметики 100 56 
17. Аналітична геометрія 180 163 
18. Математична логіка 48 – 

19. Математичні машини, програмування з 
практикумом 100 – 

20. Теорія ймовірностей 60 54 
21. Загальна фізика 284 700 
22. Астрономія 80 110 
23. Навчальне кіно – – 
24. Фізичне виховання 140 140 
25. Методика фізики – 140 
26. Додаткова спеціальність – 714 
27. Спецкурси та спецсемінари 260 – 

 
У ІІ навчальному плані також передбачалося вивчення студентами 

таких дисциплін: теоретична механіка (110 годин), електрорадіотехніка 
(200), практикум у навчальних майстернях (130) та техніка безпеки 
(24 години). Всі ці предмети були пов’язані з допоміжною спеціалізацією 
студентів, а саме фізикою, яка дописувалася в дипломи випускників, які 
вчилися за таким навчальним планом і отримували спеціальність вчителів 
не лише математики, але і фізики середньої школи. 

За навчальним планом ІІ (терміном навчання 5 років) з табл. 1 добре 
видно, що кількість годин на вивчення дисциплін була більшою, ніж за  
4-річним навчальним планом. 

Курсові роботи для денного відділення проводилися у ІІІ та ІV 
семестрах. Якщо ці роботи відповідали вимогам, які запропоновані до 
дипломних робіт, то за рекомендаціями кафедр можна було представити 
для захисту в державній екзаменаційній комісії замість державного 
екзамену з педагогіки. 

Педагогічна практика в піонерських таборах проводилася 4 тижні (на 
IІ або ІІІ курсі за різними навчальними програмами) та в школі: без 
відриву від навчальних занять – у 6–7 семестрі (ІІІ або ІV курс) і 
педагогічна практика – 17–18 тижнів на ІV або V курсі (відповідно до 
навчальних планів). 

На початку педагогічної практики проводилися «настановчі» 
конференції, а в кінці – «заключні». Перед практикою організовувалася 
виставка наочних посібників, підготовлених студентами в попередніх 
роках під час практики. Закон про зміцнення зв’язку школи з життям 
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вимагав поліпшення підготовки вчителів, саме тому педпрактика у 60-х 
роках набула особливого значення. Хоча майже всі студенти отримували 
відмінні та добрі оцінки з проходження практики, але, на жаль, недоліки 
під час її проходження були, наприклад: 

• вчителі шкіл мало допомагали практикантам, що закріплені за 
ними; 

• студенти з запізненням складали плани виховної роботи, а 
щоденники майже не вели; 

• практиканти недостатньо використовували сучасні засоби 
навчання на заняттях: фільмоскопи, магнітофони, картинні 
галереї; 

• студенти не часто відвідували семінарські заняття й консультації; 
• з боку деяких викладачів інституту (методистів) не було 
достатньої вимогливості до роботи студентів-практикантів; 

• інколи практиканти у школі працювали не за фахом (наприклад, 
математики викладали фізику і навпаки); 

• деяких студентів під час практики вчителі перевантажували як 
навчальною роботою, так і громадськими дорученнями. 

Програма з методики викладання математики у 60-х роках ХХ ст. 
була застарілою. В той час, як в курсі математики середньої школи 
розглядався ряд нових питань, які мали принципове значення (дії над 
векторами, поняттями похідної та її застосування, ідея геометричних 
перетворень, побудова проекційного рисунку), програма з методики 
викладання математики орієнтувалася тільки на ті питання, які вивчалися в 
школі до введення нової програми. Цілком очевидною була потреба у 
створенні в 60-х роках такої програми з методики викладання математики, 
яка орієнтувалася б на студента не тільки на сьогоднішній день, а й дала б 
перспективу розвитку математичної підготовки учнів середньої школи. 

На державні екзамени виносилися такі дисципліни: основи наукового 
комунізму, математика (за окремою програмою) з методикою викладення 
математики, педагогіка. Проаналізувавши звіти 60-х років ХХ ст., 
прийшли до висновку, що 781 випускник денної форми навчання отримав 
диплом вчителя, закінчивши фізико-математичний факультет СДПІ. 

ЦК КПРС звертало серйозну увагу на необхідність покращення 
політико-виховної роботи в вузах, на необхідність поєднання навчання з 
громадсько-корисною роботою, що створювало особливо сприятливі 
умови для формування марксистсько-ленінського світогляду і високої 
комуністичної свідомості у вузівської молоді. Основними формами 
проведення цієї роботи були лекції, доповіді, теоретичні конференції, 
бесіди, робота в академічних групах та диспути серед студентів. Основною 
ланкою у виховній роботі в 60-х роках була академічна група. 
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В інституті був розташований постійно діючий агітпункт. 
Продовжував свою роботу факультет громадських професій. Добре 

працював відділ підготовки пропагандистів-атеїстів. Заняття проводилися 
двічі на місяць. На атеїстичні теми студентами було прочитано лекції, 
деяким студентам видано посвідчення пропагандистів-атеїстів. На 
педагогічній практиці практиканти проводили атеїстичні бесіди з учнями в 
школах, керували атеїстичними гуртками [4, с. 21]. 

Педагогічний колектив СДПІ працював над покращенням якості 
знань і вмінь студентів, підсиленням їх практичної підготовки. Саме тому 
особлива увага зверталася на організацію і проведення практичних, 
семінарських і лабораторних занять, на проведення спеціальних 
практикумів і спецсемінарів, на роботу студентів у майстерні та на 
організацію педагогічної та виробничої практики у студентів. Основні 
питання навчання та виховання виносилися на розгляд Ради інституту  
[2, с. 6]. 

На основі закону в Українській республіці замість обов’язкового 
семирічного введено обов’язкове восьмирічне навчання. Середня 
десятирічна школа перетворена в одинадцятирічну з виробничим 
навчанням, яка дає професійну підготовку. Життя не виправдало 
професіоналізації середньої загальноосвітньої школи. У 1966 р. була 
відмінена обов’язкова професійна підготовка в середніх школах і 
поновлено десятирічний термін навчання. Позитивними результатами 
виконання закону 1959 р. було здійснення обов’язкового восьмирічного 
навчання, поліпшення зв’язку навчання з життям, з виробництвом, з 
практикою комуністичного виробництва [7]. 

Одним із основних засобів унаочнення педагогічного процесу було 
кіно. 

Майже всі випускники фізичної спеціальності отримали диплом 
«кіно демонстратора», а деякі права водіїв автомобіля. 

Для покращення якості занять викладачами проводилися відкриті 
лекції, було відвідування завідуючим кафедрою та взаємовідвідування 
таких занять колегами, інколи недоліки чи позитивні сторони викладу 
матеріалу обговорювалися на засіданні кафедр. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 
 

У статті визначено якісні характеристики конкурентоспро-
можного вчителя початкової школи, сформованість яких гарантує йому 
здатність конкурувати на професійному ринку праці. Представлено 
модель сучасного конкурентоспроможного педагога та схематично 
відтворено процес формування цього інтегрованого особистісного 
новоутворення. Ознаками конкурентоспроможності вчителя початкової 
школи виділено показники: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяль-
нісний, інформаційно-технологічний. Одним із напрямів реалізації новітніх 
концептуальних системних підходів у фаховій підготовці педагога 
визначено формування інноваційного інтегрованого ІТ-середовища. 

Ключові слова: вчитель початкової школи, конкурентоспро-
можність, конкурентоздатність, фахова компетентність, показники 
характеристики випускника, ІТ-середовище, інформатизація освіти. 

 
Реальність обумовлює необхідність підготовки вчителя початкової 

школи у вищих педагогічних навчальних закладах (ВПНЗ) як 
високоосвіченого фахівця, здатного до своєчасного гнучкого переформа-
тування напряму та змісту своєї професійної діяльності, відбору та 
оцінювання нових форм, методів та засобів навчання, які вмотивовані 
впливом інформатизації освіти та суспільства в цілому. Такий учитель 
повинен володіти високим рівнем педагогічної майстерності та бути 
підготовленим до організації навчально-виховної роботи, спрямованої на 
творче засвоєння знань учнями, формування навичок та вмінь 
самоконтролю, самоаналізу та самооцінювання, здатність осмислювати 
отриману інформацію. Педагог з такими характеристиками є конкуренто-
спроможним та здатним до конкуренції на ринку праці. 

Проблема формування конкурентоспроможності педагога знайшла 
своє відображення у працях Н. В. Борисової, В. І. Бондаря, А. О. Власової, 
Н. А. Данилюк, Т. Д. Дем’янюк, М. А. Дьяченка, Ю. І. Завалевського, 
Н. В. Корнейченко, М. С. Лебедєва, О. Ф. Макара, В. М. Мезинова, Т. Г. Про-
нюшкіної, О. К. Філатова та ін. Проаналізувавши дані роботи, ми зробили 
висновок про те, що визначеної моделі формування досліджуваного 
новоутворення у майбутніх учителів в умовах інформатизації освіти немає. 
На наш погляд, даний підхід відповідає здійсненню двостороннього 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 9 (Ч. 1), 2014 

 
258 

зв’язку системи освіти та ринку праці, тому весь процес підготовки 
вчителя початкової школи та відповідна нормативна база повинні бути 
зорієнтованими на інформатизацію освіти, що забезпечить його 
конкурентоспроможність та конкурентоздатність. 

Метою статті є створення інноваційної моделі сучасного вчителя 
початкових класів та моделі формування його конкурентоспроможності. 

В освіті, за нашими дослідженнями, конкурентоздатність як якість 
сучасного вчителя, повинна свідчити про його високий рівень 
підготовленості до професійної діяльності та спроможність до постійного 
та неперервного навчання й самонавчання. Конкурентоздатного вчителя 
характеризує прагнення досягнення (підкорення), на нашу думку, високих 
цілей – підвищення рівня якості навчання молодого покоління, підготовка 
учнів до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства тощо. 

У ХНІ ст. має формуватися особистість сучасного вчителя 
початкових класів – нова особистість, яка характеризується соціально 
типізованою педагогічною поведінкою, що самоадаптується до змінних 
умов діяльності, до пошуку шляхів та методів підготовки дітей, до 
співтворчості із учнями, батьками та колегами. Узагальнення зазначеного 
дозволяє відтворити інноваційну модель сучасного вчителя початкових 
класів (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Інноваційна модель сучасного конкурентоспроможного 

вчителя початкових класів 
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Ми погоджуємось із О. Ф. Макара в тому, що «Цінності 
конкурентоспроможного вчителя безмежні. Вони є негласним «кодексом 
честі» вчителя, який складався віками з передового досвіду мільйонів 
педагогів, відбираючи найкращі методики і технології. Конкурентоспро-
можний вчитель, духовна сила якого в його цінностях, вчить саме так, і 
тим самим забезпечує належну якість життя і цінність нашої держави. 
Кожен учитель повинен прагнути стати конкурентоспроможним, 
висококваліфікованим спеціалістом, який має унікальні професійні знання, 
природні здібності, учителем, який довів до високого рівня свою 
педагогічну майстерність, який прагне і досягає успіху» [1]. 

Слід відзначити, що станом на сьогодні у педагогічній науці 
спостерігається тенденція до зростання кількості наукових праць у 
пошуках різноманітних підходів, механізмів, аспектів конкурентоспро-
можності в галузі освіти, у тому числі випускників вищих педагогічних 
навчальних закладів (ВПНЗ) на ринку праці (Н. А. Данилюк, Т. Д. Де-
м’янюк, Ю. І. Завалевський, О. Ф. Макара та інші). 

Проте, ці дослідження, переважно, акцентують увагу на певних 
напрямах підготовки фахівців: 

– формуванні професійної компетентності та, в цілому, готовності 
до професійної діяльності; 

– вдосконаленні навчально-пізнавальної діяльності; 
– професійної підготовки тощо. 
Аналіз результатів низки наукових досліджень свідчить про те, що 

поняття професіоналізму, професійної підготовки у педагогіці розроблено 
набагато детальніше, ніж феномен конкурентоспроможності. 

Розгляд наукових робіт вказує на те, що конкурентоспроможність 
студента як майбутнього фахівця є інтегральною якістю особистості, яка є 
сукупністю ключових компетенцій (професійних, інформаційних, 
міжкультурних, комунікативних, соціальної відповідальності за власне 
життя) і ціннісних орієнтацій [2]. 

Формування конкурентоспроможності вчителя початкових класів, як 
і інших фахівців, є процесом, відстроченим у часі, який ґрунтується на 
системному, діяльнісному, компетентнісному та інших підходах, що 
сприяє здійсненню двостороннього зв’язку системи освіти та ринку праці, 
тому перш за все державні стандарти підготовки фахівців у вищій школі 
повинні бути зорієнтованими на практику з метою забезпечення 
конкурентоспроможності (Рис. 2). 

Однією із суттєвих ознак прояву досліджуваного новоутворення як 
характеристики особистості сучасного випускника ВПНЗ виступає фахова 
компетентність як інтегрована якість, сформований рівень якої в новітніх 
умовах безпосередньо вказує на рівень сформованості конкуренто-
спроможності вчителя, а отже, до здатності конкурувати на педагогічному 
професійному ринку праці. Одним із факторів впливу на розвиток та 
формування зазначених якостей вбачається створення у ВПНЗ 
відповідного інформаційно-освітнього середовища, умови якого є 
адекватними для розвитку суспільства. 
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Рис. 2. Схематичне відтворення процесу формування  
конкурентоспроможності вчителя початкових класів 

 
Співвідношення поняття конкурентоспроможності вчителя почат-

кових класів з питаннями формування професійної компетентності 
студента ВПНЗ, їх взаємозв’язок, становлення «Я-концепції» як 
професіонала європейського рівня потребує пошуку нових підходів і 
шляхів до розроблення моделі професійно-особистісної компетентності 
випускника й різнопланових засобів, що гарантують якість його 
підготовки. 

Успішність та ефективність формування конкурентоспроможності 
випускника ВПНЗ може бути забезпечена за сформованості соціально-
психологічних, педагогічних, організаційних, матеріально-технічних та 
інших умов, які оптимально взаємодіють між собою, можливого 
інноваційного освітнього середовища. Зокрема, реалізація педагогічних 
умов перебуває у площині поновлення рівноваги між освітою і практикою 
шляхом переходу цілей навчання від знань до інтегрованих практико-
діяльнісних умінь, тобто до компетентностей, оскільки ринок праці 
потребує не відтворюваності знань, а здатності творчого здійснення 
вчителем основних професійних функцій. 

На наш погляд, перспективами забезпечення компетентнісного 
підходу на сучасному етапі його розвитку в процесі підготовки та 
виробничої діяльності педагога у ВПНЗ варто означити: 
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– відходження за межі знанійного освітнього простору; 
– інтенсифікацію практико-діяльнісної орієнтації навчання; 
– відстеження вимог суспільства до сучасного вчителя початкових 
класів; 

– постійну самомотивацію вчителя до здійснення професійної 
діяльності; 

– володіння технологією самопрезентації особистих досягнень; 
– забезпечення переходу від дидактичної стадії самовизначення до 
етапу професійної самореалізації в різноманітних педагогічних 
ситуаціях тощо. 

Враховуючи зазначені умови підготовки фахівців у галузі початкової 
освіти у ВПНЗ, формується необхідність створення механізму 
трансформації вимог суспільства до їх компетентності. 

Таким чином, педагогічна компетентність вчителя початкових класів 
виступає інтегрованою якістю особистості, яка станом на сьогодні 
спрямована на формування конкурентоздатної особистості. Відповідно, 
конкурентоспроможність вчителя виступає як результат практичної 
педагогічної підготовки вчителів, як рівень професійної компетентності, 
що забезпечує його соціально-професійну мобільність. 

За результатами аналізу напрацювань дослідників М. А. Дьяченка, 
Н. В. Корнейченко, В. М. Мезинова, Т. Г. Пронюшкіної [2–5] як ознаки 
конкурентоспроможності вчителя початкових класів, можна виділити 
наступні показники характеристики випускника ВПНЗ: 

– ціннісно-мотиваційний; 
– когнітивний; 
– діяльнісний; 
– інформаційно-технологічний. 
Основу ціннісно-мотиваційного показника складає сформованість у 

вчителя установки на позитивну конкуренцію в майбутній професійній 
діяльності, яка виявляється у впевненості в особистісному потенціалі, 
готовності й прагнення до успіху, ціннісному відношенні до професійної 
діяльності – в мотивації до оцінювання власної конкурентоспроможності, 
до досягнення успіху в майбутній діяльності в школі. 

Когнітивний (пізнавальний) показник визначає ступінь можливостей 
фахової самореалізації вчителя через розвиток здібностей до самоаналізу, 
самооцінювання, рефлексії, знання власних сильних і слабких сторін, 
усвідомлення особистісних можливостей і недоліків, визначає готовність 
до самоосвіти, самовдосконалення, творчої педагогічної активності. Цей 
показник включає знання та вміння, що характеризують здібності 
мисленнєвого опрацьовування інформації, якісне виконання фахової 
педагогічної діяльності на основі отриманих знань або здатність 
використовувати знання в змінюваних умовах інформатизації освіти. 

Діяльнісний показник розкривається в особистісних якостях вчителя 
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початкових класів та характеризується вміннями й навичками виявляти 
інтуїтивну, підсвідому активність, налагоджувати відповідний взаємо-
зв’язок та взаєморозуміння з дітьми та батьками, конструювати позитивну 
взаємодію, досягати поставлених педагогічних цілей, уміння розкривати 
творчий потенціал учнів тощо. 

Інформаційно-технологічний показник характеризує потенційну 
підготовленість вчителя початкових класів до виконання професійної 
діяльності в умовах інформаційного суспільства через свідоме розуміння 
та знання природи, ролі й можливостей інформаційних технологій (ІТ) в 
особистісному та професійному становленні, самонавчанні та педагогічній 
діяльності; усвідомлення їх можливості підтримки ефективного розвитку 
творчості й інноваційності; вміння розробляти, збирати та опрацьовувати 
навчально-методичні матеріали і використовувати їх у фаховій діяльності 
відповідно до інноваційного освітнього середовища; здатність до доступу, 
пошуку та використання сервісів мережі Інтернет, здатність використо-
вувати електронні освітні ресурси тощо. 

Таким чином, рівень сформованості конкурентоспроможної особис-
тості вчителя початкових класів, як випускника ВПНЗ, забезпечується 
реалізацією комплексу соціально-психологічних, педагогічних, організа-
ційних, матеріально-технічних умов, які спрямовані на формування 
інноваційного освітнього середовища; стимулюванням самовдосконалення 
особистості випускника ВПНЗ, його самоперетворення, забезпечення його 
суб’єктної позиції в навчально-виховному процесі, посилення творчого 
характеру діяльності, розвиток спонукальної мотивації до навчання. 

Сукупність зазначених показників має визначати й активізувати 
внутрішні механізми розвитку педагогічної професійної компетентності, 
мобілізувати резерви для формування конкурентоспроможності вчителів 
початкових класів. 

Зазначене зумовлює пошук, розроблення та реалізацію новітніх 
концептуальних системних підходів у фаховій підготовці педагогів у галузі 
початкової освіти у ВПНЗ, формування інноваційного інтегрованого  
ІТ-середовища, умови якого сприяють формуванню конкурентоспро-
можності, а його узагальненими ознаками може бути: 

– дотримання наступності педагогічної підготовки; 
– дотримання наступності та міждисциплінарності між дидак-
тичними, методичними й педагогічними дисциплінами; 

– дотримання наступності між етапами технологічної підготовки; 
– цілеспрямованість процесу формування готовності до застосу-
вання ІТ у початковій школі, як складника професійної 
компетентності; 

– ефективна організація науково-дослідної роботи; 
– розроблення сучасних засобів та форм розв’язування навчально-
професійних педагогічних задач, за доцільного залучення ІТ; 
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– розроблення сучасних засобів та форм ефективної організації 
професійно-орієнтованої педагогічної практики; 

– доцільна та раціональна інтеграція інноваційних і традиційних 
технологій навчання; 

– неперервність моніторингу процесу педагогічної підготовки за 
розроблення та використання спеціального інструментарію. 

Вирішення означеної проблеми є не лише вимогою педагогічного 
сьогодення, а й необхідністю забезпечення управління освітньою 
діяльністю у ВПНЗ, особливо в період інформатизації шкільної освіти. 
Педагогічна підготовка конкурентоздатних вчителів початкових класів 
потребує розроблення й теоретичного обґрунтування наукових основ 
освітніх інновацій у ВПНЗ – розроблення теоретико-методичних засад 
проектування інноваційного інтегрованого ІТ-середовища, яке опирається 
на активне впровадження інформаційних технологій. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ СТРАТЕГІЇ  
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО РОЗВИТКУ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
У статті розглядається сучасний етап інформаційно-комуні-

кативного розвитку освітньої сфери, перспективні напрямки інноваційних 
шляхів розвитку інформаційно-комунікативних комплексів і аналіз стану 
впровадження інформаційно-комунікативних баз у вищих навчальних 
закладах. Акцентується увага на виявлення проблематики адаптаційного 
процесу в загальній структурі оновлення навчально-методичної бази 
освітнього процесу. 

Ключові слова: інформатизація, інформаційно-комунікативна сфера, 
інформаційно-комунікативні технології, інновації, технології навчання. 

 
Інформатизація освітянського простору на сьогодні є найбільш 

широко поставленою на обговорення темою дискусій серед як викладачів, 
педагогів та науковців, так і урядовців при аналізі стратегічного розвитку 
держави порівняно до світових норм. Інформація, як елемент «тріади», 
став поряд з іншими елементами зовсім не давно, серед яких «матерія» та 
«енергія». Вона завоювала головний актуальний напрямок розвитку – 
майбутні інформаційні технологій повинні змінити наше оточення, 
покращити екологію та зменшити негативний вплив людства на планету, 
дати нові можливості у створення синтетичних речовин, захистити 
людство від хвороб, а також збагатити досвід в опануванні навчальною 
інформацію майбутніх фахівців. 

На сьогодні значна кількість вчених, педагогів новаторів, педагогів-
теоретиків та педагогів-практиків плідно працюють над виявленням 
основних закономірностей провадження інновацій в навчання. Пробле-
матиці інноваційних зрушень присвячені роботи І. Бома, Л. Ващенка, 
Л. Даниленко, П. Дроб’язка, О. Дусавицького, В. Живодьора, А. Підласого, 
С. Подмазіна, К. Ушакова, А. Хуторського та інших. Поряд з вітчизняним 
досвідом в теоретичних та дидактичних аспектах впровадження 
інноваційних технологій, – в роботах В. Беспалька, В. Лозової, Г. Селевка, 
О. Пєхоти та ін., – важливий вплив має і зарубіжні науково-практичні 
розробки та інновації в галузі освіти. Представниками зарубіжного досвіду 
є Дж. К. Джонс, Д. і Р. Джонсон, Дж. Дьюзі, Л. Занков, Г. Іванов, 
О. Киричук, М. Кларін, Дж. Майер, Дж. Шнайдер та інша плеяда відомих 
теоретиків-новаторів. 

Мета статті: розгляд та теоретичне обґрунтування ефективного 
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впровадження ефективних інноваційних інформаційно-комунікативних 
педагогічних технологій при професійній підготовці у вищих навчальних 
закладах. 

Досягнення сучасних темпів розвитку постійно корегують напрямки 
активізації потенціалів освітнього простору і на перші сходинки 
підвищення результативності національних інноваційних систем виходять 
саме підсистема вищої освіти, яка готує кваліфікованих працівників 
промисловості та сфери послуг. На вищі навчальні заклади покладено 
важливі функції оновлення кадрового забезпечення. Вони постійно 
повинні забезпечувати формування конкурентоспроможного та висококва-
ліфікованого фахівця в своїй галузі, щоб залишитися на ринку освітніх 
потреб національної економіки [4]. 

Аналізуючи розвиток освітньої підсистеми П. Ю. Сауха зазначав, що 
для отримання результативних проявів необхідно акцентувати увагу на 
такі завдання: 

• забезпечення інноваційної спрямованості навчальних закладів за 
рахунок масштабного комп’ютеризаційного шляху розвитку та 
активізації науково-технічної та інноваційної діяльності; 

• проведення реформ системи освіти з досягненням відповідності 
до європейських зразків, але збереженням культурних та 
національних традицій; 

• підвищення науково-дослідницької бази вузівського сектору; 
• інтеграція навчальних закладів на рівні фондоозброєного 
державного сектору та інші [3]. 

Інформаційно-комунікативна сфера стала тим фактором спонукання 
вищих навчальних закладів до перегляду представлених освітніх послуг, 
виявлення прогалин в розвитку та впровадженні інноваційних навчальних 
засобів та технологій для ефективного використання виділеного 
навчального часу на опанування матеріалу студентами. Особливим 
сучасним аспектом інноваційного розвитку стає створення загальної 
відкритої освітньої сфери, в якій кожен може отримати необхідну 
інформацію. Так, з боку студента, вибирати, чому навчатися та як буде 
протікати освітній процес, вибирати методи та засоби для навчання, 
обмежувати навчальну завантаженість та визначати власний розклад. Для 
викладача в цій перспективній освітній системі можливе також 
автоматизована діяльність щодо створення навчальних одиниць, які будуть 
складати курс вивчення певної дисципліни, контролювання діяльності 
студентів та перевірка завдань, визначення рівня підготовки тощо. Це, 
авжеж, майбутні стратегії, які можуть бути не реалізовані із-за надання 
значної відкритості або зниження дидактичних особливостей протікання 
навчального процесу, погіршення стану освітнього процесу. Але на 
сьогодні вже впроваджуються в окремих випадках інноваційні електронні 
варіації освітнього процесу, віртуальні лекції та інші інноваційні стратегії, 
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які стають прообразом традиційної системи з розгалуженими новими 
навчальними засобами, початком формуванням нової «віртуальної 
навчальної спільноти» [2, c. 2]. 

Перспективні стратегічна направленість розвитку інноваційних 
навчальних технологій вносить нові коригування в процес викладання 
дисциплін професійної підготовки, які в першу чергу повинні мати 
оновлену навчально-методичну базу та впровадження засобів 
інформаційно-комунікативного комплексу. Оновлення зачіпає одночасно 
декілька напрямків розвиток інноваційних навчальних технологій та 
дидактичних систем, які можливо об’єднувати з наявною структурою 
інформаційно-комунікативного забезпечення, що в результаті виходить на 
сформування понятійного апарату інформаційно-комунікативної бази. Для 
досконального з’ясування визначення «інформаційно-комунікативної 
бази» та особливостей застосування як перспективної інноваційної 
стратегії необхідно його аналіз в загальній структурі застосовування, при 
порівнянні з наявними традиційними компонентами навчального процесу. 
Так, на прикладі застосування різних інноваційних моделей навчання [5, 
с. 6–7] та передачі інформації реалізується повноцінне забезпечення 
навчального процесу інформаційно-комунікативною базою, яка пред-
ставляє комплексну організацію поодиноких випадків застосування 
інформаційно-комунікативного забезпечення як на лекціях, так і на 
практичних, лабораторних та семінарських заняттях. Особливу увага 
приділяється застосуванню його особливостей реалізації при самостійній 
роботі студента, виконання вхідного контролю, самостійних, контрольних 
та комплексних робіт. Більшість з перелічених робіт студенти виконують 
завдяки мережевого забезпечення, дистанційного опанування матеріалу та 
виконання навчальних завдань, що є інновацією та поки ще не загальним 
принципом застосування. 

Інноваційні моделі навчання не повинні дезорієнтувати студентів в 
отриманні навчального матеріалу та викладацький склад навчального 
закладу у виборі найефективніших навчальних засобів, створення 
перспективних дидактичних систем та іншого. Важливо залишатися на 
стратегії розвитку без втрати основної організаційної моделі, погіршення 
загального рівня сприйняття інформації та зниження мотивації студентів. 
Для виключення цих негативних явищ застосування інформаційно-
комунікативної бази має більш високі переваги поступового та 
послідовного впровадження з виявленням негативних особливостей та 
обмеження факторів впливу для їх збільшення завдяки адаптованої 
дидактичної моделі. Викладач поступово використовує інноваційну модель 
в традиційному навчальному процесі, щоб студенти мали можливість 
поступово адаптуватися к змінам та реалізувати себе в новій навчальній 
системі. 

Освітній сфері, на жаль, бракує достатнього рівня ефективної 
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результативності, але ставиться мета активного залучення інтелекту-
ального ресурсу для вироблення своєрідної національної стратегії 
розвитку. Постійна зміна стандартів в сторону покращення та підвищення 
рівня розвитку спричиняють та висувають необхідність знаходження 
альтернативних шляхів розвитку. Постійний аналіз світового досвіду, 
моніторинг отриманих власних результатів та виявлення прогалин дає свої 
«плоди». Але необхідно постійно корегуватися світовими показниками для 
збереження сучасного рівня розвитку, який вимагає від українського 
освітньої системи інноваційної трансформації та негайної диверсифікації 
системи вищої освіти, як інвестування в перспективну освіту. 

Проблематика необхідності адаптування власної системи освіти 
являється акцентом більшості країн світу. Орієнтація на вже існуючі 
парадигми освітніх стратегій розвитку являється на сьогодні пріоритетним, 
але не достатнім для вироблення власної національної системи освіти. 
Необхідно на сучасному етапі розвитку рухатися в напрямку оперування 
власними знаннями й бути готовими для швидкого пристосування до 
потреб ринку праці. 

Якість освітнього процесу ставиться головним критерієм освітньої 
системи, від якої залежить рівень випереджувального розвитку країни. 
Усвідомлення необхідності досягнення рівня інформаційного суспільства 
та сучасної конкурентної країни в області інформативних технологій та 
систем. Основними контрольним рівнями контролювання якості освітньої 
сфери є моніторингові індикатори, які дають змогу в реальній ситуації 
оцінити рівень досягнення поставлених цілей державною політикою, 
відповідність зовнішнім критеріям, взаємовідносини між учасниками 
освітнього процесу. 

Майбутнє стає вже теперішнім, але неосяжність інформаційного 
потоку залишається головною проблемою, перед якою постає підготовка 
студента до професійного середовища. У сучасному вирі підвищення 
вимог до працівників будь-яких галузей проявляється ускладнення 
адаптаційного періоду, який повинен формуватися ще при навчанні у 
вищих навчальних закладах, як обов’язковий елемент професійної 
підготовки фахівця та входження в сучасну техносферу. Тому навчальним 
закладам необхідно продовжувати розпочату інформатизацію навчально-
методичної бази, впровадження інформаційно-комунікативного комплексу 
та створення власних інформаційно-комунікативних баз як важливого 
фактору відповідності сучасним реаліям та вимогам до випускників. 

Сучасний інформаційний простір насичений широкою різноманіт-
ною структурою та видами навчальних технологій, які, в більшості 
випадків, ніколи не використовувалися в освітньому процесі. В 
перспективних подальших дослідженнях планується змінити цю ознаку та 
практично реалізовувати авторські новітні розробки в навчальному процесі 
для переходу на сучасний комп’ютеризований та високотехнологічний 
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рівень освітньої підтримки. Так головними майбутніми шляхами 
освітнього розвитку стає впровадження стримінг-, флеш-, адативних та 
інших інноваційних технологій. Саме вони вже на первинних сходинках 
впровадження демонструють високі навчальні результати застосування, 
акцентують увагу на необхідності постійного пошуку викладачем нових 
форм та засобів підвищення мотивації студентів та реалізації обміну 
навчальною інформацією, а також відповідність сучасним стандартам 
освітніх програм, етапам євроінтеграції та впроваджень інноваційних 
стратегій розвитку [1]. 

Інформація є стратегічним ресурсом в сучасному соціальному 
середовищі. Особливості інформаційно-комунікативного розвитку стає 
важливим критерієм при опануванні перспективних навчальних 
технологій, прирощення соціального прогресу. Природним являється на 
сьогодні активний процес інформатизації в освіті, як центральний елемент 
перспективного розвитку освітньої системи. Вже немає критичних точок 
зору щодо необхідності нашарування технічного забезпечення навчального 
процесу, насамперед, у вищих навчальних закладах, які стають головним 
інноваційним «епіцентром» для випуску компетентних фахівців. 
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Світлана Деркач 
 

ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО НАВЧАННЯ  
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В МІЖНАРОДНІЙ ОСВІТНІЙ ПОЛІТИЦІ:  

ЗМІНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
У сатті зазначається, що однією із численних ініціатив з боку Ради 

Європи та Європейського Союзу є розробка нових підходів до мовної 
підготовки та мовного навчання. Свою ініціативу Рада Європи втілила у 
різних публікаціях. Представлені рекомендації Ради Європи щодо 
підготовки вчителів англійської мови у статті висвітлюють вектори 
загальноєвропейської освітньої політики. 

Ключові слова: навчання англійської мови, освітня політика, 
підготовка вчителя, вчитель англійської мови. 

 
Європа намагається сформувати відкрите, мультилінгвальне, 

міжкультурне суспільство для того, щоб її багата культурна і мовна 
спадщина з усіма очевидними різноманітностями на місцевому, 
регіональному та національному рівнях стала джерелом взаємного 
розуміння і збагачення. Школи покликані відігравати суттєву роль у 
навчанні та вивченні сучасних мов, тому питання щодо сучасної 
англомовної підготовки вчителя були й залишаються центральними для 
Ради Європи та Європейського Союзу. 

У сучасних міжнародних документах щодо модернізації професійної 
підготовки вчителів іноземної мови, таких як «Професійне навчання 
вчителя та його розвиток» (2008), доповідь Ради Європи «Результати 
стратегічної європейської співпраці у навчанні та професійній підготовці» 
(2009), зазначається, що сучасні освітні трансформації мають сприяти 
впровадженню європейського виміру в підготовці вчителів-мовників та 
відповідно у їх навчанні англійської мови. 

Втілення змін можливе лише за умови розвитку співпраці та 
конвергенції в галузі підготовки вчителів іноземних мов, а особливо 
англійської як сучасної міжнародної мови інформаційного віку. Вчителі 
іноземних мов повинні відповідати вимогам, які висуваються до них у 
контексті сучасної мовної загальноєвропейської політики. Реалізація 
вищою освітою ідей Болонського процесу та Рекомендацій Ради Європи у 
підготовці сучасних учителів вимагає підготовки фахівців нової генерації, 
здатних до активного життя, ефективного виконання своїх професійних 
функцій, володіння як мінімум двома іноземними мовами. 

Наукові розвідки щодо змісту і структури професійної підготовки 
майбутніх учителів іноземних мов у різних країнах Європи подано в 
працях Н. Авшенюк, В. Базуріної, В. Баркасі, О. Голотюк, І. Задорожної та 
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ін. Загальні проблеми професійної підготовки вчителів іноземної мови 
висвітлені в роботах таких польських дослідників: Ф. Груша, 
Г. Коморовська, Г. Квятковська, Г. Матез, С. Вішнєвська, М. Висоцька, 
І. Страхановська, М. Стеца та ін. Питання підготовки вчителів іноземної 
мови в Європі досліджують М. Келі, М. Грінфіл, Р. Алан, Ч. Кріз і 
В. Макевой, розробивши наступні публікації: «Підготовка вчителів 
іноземних мов: пріоритети Європи», «Європейський профіль з мовної 
освіти вчителя (рекомендації)» та інші. 

Однією із численних ініціатив з боку Ради Європи та Європейського 
Союзу є розробка нових підходів до мовної підготовки та мовного 
навчання. 

Свою ініціативу Рада Європи втілила в публікаціях наступного 
характеру: the CEFR (Common European Framework of Reference: Learning, 
Teaching and Assessment) «Загальноєвропейські Рекомендації з мовної 
освіти: вивчення, викладання, оцінювання» (2001 р.) та ELP (European 
Language Portfolio) «Європейське мовне портфоліо», які представлені у 
вигляді інструментарію підтримки диверсифікації з питань оволодіння 
іноземною мовою. 

Мета статті – висвітлити особливості загальноєвропейської освітньої 
політики щодо підготовки майбутнього вчителя до навчання англійської 
мови. 

З метою покращення професійної підготовки вчителів іноземної 
мови та збільшення ефективності вивчення іноземних мов Європейський 
Союз та Рада Європи розробили широкий спектр освітніх програм. 
Втілення цих програм розпочато з 1995 року згідно із рішенням 
Європейської комісії. Відтак, у європейських країнах функціонують такі 
спеціальні проекти та освітні програми: «Сократ» (SOCRATES), «Еразм» 
(ERASMUS), «Лінгва» (LINGUA), «Коменський» (COMENIUS), «Комет» 
(KOMET) та інші. 

Програми ERASMUS та LINGUA діють у напряму розширення 
лінгвістичного обміну студентів між вищими навчальними закладами 
27 країн-партнерів, які є членами ЄС. Особливість вищеназваних програм 
полягає в тому, що вони діють згідно із встановленим планом, який 
визначає термін проходження програми та обов’язково вказує розмір 
фінансового забезпечення. Програма COMENIUS зосереджена на 
шкільних обмінах, грантах для стажування вчителів у країні, мову якої 
вони викладають чи будуть викладати в майбутньому, та міжнародних 
проектах з розробки дидактичних матеріалів та курсів для учнів і вчителів 
[1, с. 31]. 

Одним із важливих досягнень загальноєвропейського освітнього 
простору є створення програми НІРОПІД (яка об’єднує 120 університетів 
Західної Європи з підготовки вчителів). Завданням цієї програми є 
розробка спільних навчальних планів та програм в університетах, що дає 
можливість майбутнім учителям прослухати певний курс у вищому 
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навчальному закладі обраної країни, а в результаті студенту буде 
зараховано курс у диплом. 

Освітньою програмою для підготовки вчителів є програма РІФ (яка 
об’єднує 150 університетів західноєвропейського континенту). Особли-
вістю програми РІФ є практична професійна підготовка вчителя з 
інноваційними підходами [1, с. 31]. 

Як бачимо, запровадження та функціонування таких педагогічних 
програм зорієнтовано на те, щоб удосконалити професійну підготовку 
вчителя іноземної мови на рівні європейських вимог та стандартів. У такий 
спосіб кожен учитель набуває досвіду викладання дисципліни в різних 
системах освіти країн Європи. Мета програм, з одного боку, – це обмін 
знаннями, методами навчання й виховання, а з іншого – формування 
спільних поглядів на картину світу, його існування й перетворення. 

Значний інтерес для нашого дослідження становлять рекомендації 
стосовно професійної підготовки майбутніх учителів до навчання 
англійської мови, сформульовані комітетом Міністрів Ради Європи щодо 
вивчення та викладання сучасних мов у Європі: 

– підтримувати педагогічні навчальні заклади всіх рівнів у 
ретельній підготовці навчальних програм з вибудованими в логічній 
послідовності цілями та задачами, що включають лінгвістичні, дидактичні, 
психологічні та міжкультурні компоненти підготовки майбутніх учителів; 

– сприяти впровадженню освітніх технологій нового виміру у 
викладанні іноземних мов – «учитися вчити» («learning to learn» 
dimension), що є ключовим поняттям концепції неперервної освіти; 

– допомагати та заохочувати викладачів педагогічних навчальних 
закладів до використання нового підходу у викладанні іноземних мов, що в 
документах Ради Європи зазначається як «автономність особистості, яка 
вивчає сучасні мови» й визначається як «здатність особистості до більш 
незалежного та ефективного навчання, що є основою для неперервної 
освіти та вдосконалення комунікативних умінь в умовах розвитку та змін 
навколишньої дійсності» [2]. 

Найбільш важливі зміни, які відбулися в освітній політиці вчителів у 
різних країнах Європи, торкаються: 

• початкової освіти вчителів; 
• післядипломної освіти вчителів; 
• подальші кроки освіти вчителів з врахуванням мовних освітніх 
завдань, втілюючи мультилінгвальний та міжкультурний європей-
ський вимір [3, с. 1]. 

Як частина культурної підтримки автентичного європейського 
виміру в навчанні іноземної мови, англійська – в час сучасних 
інноваційних трендів у всій Європі, розглядається як парадигма змін, що 
характеризуються тотальним відчуттям оволодіння мовою як найбільш 
важливою соціальною активністю людей. 

Звичайно, що досягнення високих рівнів компетенції з англійської 
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мови збільшує шанси кожного на ринку праці. Вивчення й навчання 
іноземної мови, приділяючи значну увагу соціально-культурним аспектам 
мови іноземного суспільства та підготовка вчителів у європейських 
державах-членах, заслуговує належної підтримки та інвестицій. 

Однією із ключових змін, яка змусила оновити підготовку вчителів 
англійської мови на європейському рівні, полягає у переході з класово-
орієнтованої роботи до більш комунікаційно-орієнтованої та культурно-
орієнтованої діяльності вчителя в навчанні іноземної мови. Такі сучасні 
зміни позитивно мають вплинути на результати навчальних досягнень 
учнів з іноземної мови тому, що підходи в навчанні англійської мови 
повинні бути продуктивнішими та ефективнішими, що у свою чергу, 
уможливить впровадження європейського виміру в навчанні англійської 
мови та відповідно у підготовці вчителів-мовників. Це означає, що у 
вчителів іноземних мов більш відповідально та усвідомлено, ніж раніше, 
формують міжкультурне навчання іноземної мови, особливими засобами 
якого виступає комунікація в різних європейських спільнотах. 

До того ж, обширна європейська освітня політика з підготовки 
вчителів англійської мови представлена в наступних заходах континен-
тального масштабу: 

1) 2000 рік став важливим внеском у намагання вдосконалити та 
покращити мовну підготовку за підтримки ЄС; 

2) 2001 рік – проголошено «Європейським Роком Мов», який 
засвідчив і показав, що мовна підготовка могла б підвищити свій статус на 
національному та європейському рівнях; 

3) 2002 рік – збори Ради Європи у Барселоні, які висловили 
пропозиції щодо вивчення європейцями дві європейські мови та рідну 
мову з раннього віку. 

Підготовка вчителів англійської мови набуває зростаючої 
необхідності, так як вони відіграють ключову роль у навчанні англійської 
мови та у формуванні учнівських інтересів до її вивчення. Тому Рада 
Європи та Європейський Союз розробляють проекти та освітні заходи 
різних рівнів, які: 

– дозволяють особистостям і групам подолати мовний і культурний 
бар’єри, уніфікувати освіту, підготовку вчителів та науку; 

– розвивають та підвищують фізичну і віртуальну мобільність; 
– допомагають надати людині відчуття приналежності. 
Як наголошує Жозе М. Вез, «завдяки таким ціленаправленим діям з 

боку європейських організацій, учителі іноземних мов відіграють важливу 
роль у досягненні європейських цілей, аби всі громадяни ЄС мали 
лінгвістичну компетенцію у своїй власній мові та двох іноземних». 

Домінуючою працею серед європейських науковців, які коорди-
нують та розробляють перспективні акценти у професійній підготовці 
вчителів англійської мови, є «Європейський профіль з мовної освіти 
вчителя (рекомендації)», який став пілотажним доробком М. Келі, 
М. Грінфіла, Р. Алана, Ч. Кріза і В. Макевоя у вересні 2004 року для 
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звітності перед європейською комісією. У цьому документі пропонується 
європейський профіль мовної підготовки вчителя у ХХІ столітті. Зокрема, 
мова йдеться про початкову та післядипломну підготовку вчителя 
іноземної мови і розроблено рекомендації для укладачів освітньо-мовної 
політики та викладачів-мовників Європи. 

Метою створення профілю є реалізація переліку рекомендацій у 
створенні навчальних програм з підготовки вчителя іноземної мови та 
використання його як путівника діючими вчителями. 

Профіль демонструє інструментарій із 40 пунктів, які пропонується 
включати до змісту навчальних програм з підготовки вчителів іноземних 
мов аби забезпечити їх необхідними навичками і знаннями та іншими 
професійними компетенціями, збільшити їх професійний розвиток, надати 
більшої прозорості та портативності їхнім кваліфікаціям. 

Спільним серед усіх учителів англійської мови Європи є те, що її 
держави вирішили реформувати освіту, цілі, зміст та методологію сучасної 
мовної підготовки вчителі в англійської мови. Адже Європа намагається 
сформувати відкрите, мультилінгвальні, міжкультурне суспільство для 
того, щоб її багата й культурна мовна спадщина з усіма її очевидними 
різноманітностями на місцевому, регіональному та національному рівнях 
стали джерелом взаємного розуміння і збагачення. Так як школи покликані 
відігравати суттєву роль у навчанні та вивченні сучасних мов, тому 
питання щодо сучасної мовної підготовки вчителя були і залишаються 
центральними для Ради Європи та Європейського Союзу. 

Готовність майбутнього вчителя до навчання англійської мови в 
межах загальноєвропейського освітнього простору є важливою пробле-
мою. Адже утвердження нових цінностей, пов’язаних із пошуком 
мультикультурної, мультиетнічної та мультилінгвістичної Європи, 
значною мірою залежить від здатності вчителя стати над національним 
контекстом, розвинути в собі європейську свідомість та індивідуальне 
відчуття моральної відповідальності у плюралістичному суспільстві. Тому 
перспективами подальших розвідок може бути вивчення питання щодо 
розвитку європейської свідомості у вчителів для навчання англійської 
мови в школі. 
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ІНШОМОВНА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 
ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО 

ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ 
 
Статтю присвячено проблемі вдосконалення підходів до іншомовної 

професійної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів. Розкрито зміст поняття «іншомовна професійна компетент-
ність майбутнього вчителя». Представлено основні напрями іншомовної 
професійної підготовки студентів у гуманітарно-педагогічній академії. 
Визначено принципи та підходи до організації занять з іноземної мови за 
умов упровадження нового Державного стандарту. 

Ключові слова: іншомовна професійна підготовка, іншомовна про-
фесійна компетентність, Державний стандарт, самоосвітня компетенція. 

 
За сучасних умов інтеграції України до європейського та світового 

освітнього простору проблема іншомовної професійної підготовки 
майбутніх учителів набуває особливої значущості. Увага науковців 
зосереджується на модернізації підходів щодо формування іншомовної 
професійної компетентності, володіння якою дає змогу майбутньому 
спеціалісту ефективно здійснювати міжмовну й міжособистісну 
комунікацію. Крім того, вільне спілкування іноземною мовою забезпечує 
можливості для створення ділових, професійних і культурних контактів, 
залучає студентів до світової культури, сприяє підвищенню загального 
культурно-професійного рівня розвитку особистості. 

Процес формування іншомовної компетентності передбачає не лише 
орієнтацію викладачів вищої школи на нові освітні стандарти, але й 
виконання одного з найважливіших завдань сучасної освіти – «не просто 
передавати студенту необхідний обсяг знань, а навчити останнього 
результативно їх використовувати в професійній та соціальній діяльності, 
синтезувати нові знання та виховувати творчу самодостатню особистість» 
[1, с. 5]. Таке державне замовлення вимагає нових підходів до здійснення 
професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Проблемі підвищення ефективності іншомовної підготовки у вищій 
школі за рахунок надання їй професійно орієнтованої та профільної 
спрямованості присвячено праці Г. Барабанової, О. Бернацької, Н. Драб, 
Г. Гринюк, Л. Личко, Н. Скляренко, О. Тарнопольського та ін. 

Сутність та структуру іншомовної професійної комунікативної 
компетенції розглядали А. Андрієнко, Г. Архіпова, Н. Гез, С. Козак, 
О. Павленко, Н. Пруднікова, Ю. Федоренко, Н. Чернова. 
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У дисертаційних дослідженнях останніх років розроблено окремі 
аспекти проблеми удосконалення іншомовної підготовки у вищій школі, 
зокрема, обґрунтовано теоретичні та методологічні засади підготовки 
майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікації [2, с. 23]; 
визначено підходи до переструктурування змісту навчання іноземних мов 
як засобу вдосконалення якості оволодіння ними [3]; представлено модель 
формування професійної компетентності майбутніх учителів іноземної 
мови засобами модульної технології навчання [4]. 

Незважаючи на існування численних праць, проблема модернізації 
підходів до іншомовної професійної підготовки майбутніх учителів з 
урахуванням змін до Державного стандарту залишається й досі 
актуальною. 

Метою статті є аналіз основних принципів та підходів до іншомовної 
професійної підготовки майбутніх учителів за умов упровадження нового 
Державного стандарту. 

Аналіз сучасної теорії та практики викладання у вищій школі 
свідчить про необхідність змін щодо організації процесу професійної 
підготовки майбутніх педагогів, зокрема, стосовно проблеми формування 
іншомовної компетентності студентів. Дослідження останніх років 
доводять, що іншомовна професійна компетентність майбутнього фахівця 
є складним багатокомпонентним явищем, сутність якого полягає: 

– у володінні індивідом необхідною сумою знань, умінь і навичок, 
що визначають ступінь сформованості його професійної діяльності, стилю 
професійного спілкування та його особистості як носія визначених 
цінностей, ідеалів і професійної свідомості [5, с. 117]; 

– у здатності здійснювати міжкультурне професійно спрямоване 
спілкування; взаємодіяти з носіями іншої культури, беручи до уваги 
національні цінності, норми та уявлення; створювати позитивний настрій 
спілкування для комунікантів; вибирати комунікативно цілеспрямовані 
способи вербальної та невербальної поведінки на основі знань про науку й 
культуру інших народів у межах полілогу культур [6, с. 14]; 

– у сформованій в процесі навчання іноземної мови здатності 
вільно й адекватно до умов соціально-рольових ситуацій професійної 
діяльності розуміти й зумовлювати відповідні мовленнєві висловлювання 
згідно з теоретичними положеннями і знаннями, що виконують 
інформаційно-комунікативну функцію, а також у практичних вміннях та 
навичках, які забезпечують перцептивно-комунікативну та інтеракційно-
комунікативну функції спілкування за допомогою засобів іноземної 
мови [7]. 

Крім того, вченими визначено змістові напрями іншомовної 
підготовки майбутніх фахівців, згідно з якими іншомовна професійна 
компетентність передбачає сформованість: мовленнєвої компетентності, 
яка складається з низки компетентностей: в аудіюванні, говорінні, читанні, 
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письмі та перекладі/медіації; мовної компетентності – знання мовного 
матеріалу, рецептивних та продуктивних навичок його застосування; 
лінгвосоціокультурної компетентності, основними компонентами якої є 
соціолінгвістична, соціокультурна та соціальна компетентності [8, с. 12]. 

У свою чергу, процес формування іншомовної професійної 
компетентності майбутнього вчителя має свої особливості, які полягають у 
навчанні комунікації через реальне іншомовне спілкування; введенні 
текстів в учбову ситуацію; наданні студентам можливості сфокусувати 
увагу не лише на мові, що вивчається, але й на процесі навчання; залученні 
особистого досвіду та пов’язуванні академічного вивчення мови з 
реальною ситуацією комунікації; введенні ігрових ситуацій, роботі з 
партнером, завданнях на пошук помилок і іншомовній комунікації на 
прикладах (відео курси, сюжети, театральна постановка) тощо [2, с. 23]. 

Викладені вище теоретичні положення стали основою для 
удосконалення підходів до іншомовної професійної підготовки студентів 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Основними напрямами 
модернізації процесу іншомовної професійної підготовки майбутніх 
педагогів стали: впровадження нових підходів до навчання іноземної мови; 
створення відповідного освітнього середовища; розвиток пізнавальної 
самостійності студентів; формування їх самоосвітньої компетенції. 

Професійна підготовка майбутніх учителів іноземної мови у ХГПА 
здійснюється з урахуванням нових вимог Держаного стандарту, за якими 
учень загальноосвітнього навчального закладу повинен мати сформовані 
навички іншомовної діяльності з чотирьох її видів: читання, говоріння, 
сприйняття мови на слух та письма. Формування ж лексичної, фонетичної, 
граматичної, соціокультурної та інших компетентностей з іноземної мови 
має відбуватися паралельно з розширенням самоосвітньої компетенції 
кожного учасника навчально-виховного процесу, оскільки запорукою 
успішної самореалізації особистості наразі є не накопичення знань, а 
набуття практичного досвіду в застосуванні цих знань, уміння отримувати 
користь із трансформації набутих знань та їх мобільності, що веде до 
формування певних компетентностей. 

Слід зазначити, що організація навчальних занять з іноземної мови в 
нашому закладі відображає особливості побудови програми для учнів 
початкової та середньої школи та здійснюється відповідно до таких 
теоретичних положень (принципів): 

1. Принцип комунікативної спрямованості навчання. За цим 
принципом багато уваги приділяється роботі студентів у парах, трійках, 
ланцюжком, навчанню в командах. Студентам пропонуються «завдання 
контрольованого говоріння», за допомогою яких вони навчаються 
починати розмову, використовуючи ініціативну репліку, правильно і 
швидко реагувати на ініціативну репліку співрозмовника та підтримувати 
бесіду. Формування іншомовної комунікативної компетенції також 
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здійснюється у процесі функціонально прагматичного аналізу тексту, який 
вимагає від студента розвинутої інтерпретаційної здібності в розумінні 
процесів комунікації. Майбутні фахівці мають простежити соціальну 
функцію тексту, визначити його регулятивну функцію. У процесі 
аналітичної роботи студентами розкривається системна функція тексту в 
аспекті закономірності організації актів мовленнєвої діяльності соціальної 
взаємодії. Крім того, викладачі добирають вправи з комунікативно 
виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією. 

2. Принципи ситуативності та тематичної організації навчального 
матеріалу. Оволодіння мовою відбувається в межах тем, визначених 
програмою, а основною формою організації спілкування вважається 
мовленнєва ситуація. Спілкування студентів будується відповідно до 
ситуацій тих сфер комунікації, які зазначені в новому Державному 
стандарті: особистісної, публічної та освітньої. Для майбутніх учителів 
викладачами кафедри створено навчальні посібники з текстами для 
читання, перекладу, переказування та обговорення, зміст яких 
орієнтований також і на формування аксіологічної складової особистості 
майбутнього педагога. 

3. Принцип діяльнісного характеру навчання передбачає цілеспря-
моване оволодіння мовленнєвими діями з метою їх подальшого 
використання для розв’язання певних комунікативних завдань, 
забезпечуючи, таким чином, мовленнєву взаємодію студентів. Значна 
увага приділяється складанню мікродіалогів, власних висловлювань за 
мовленнєвими опорами та на основі власного досвіду. Такі діалоги-
читання, навчально-мовленнєві ситуації, ігрові моменти розвивають 
уміння майбутніх фахівців спілкуватися в умовах спонтанної комунікації. 
Прослуховування аудіо- та СD-записів, перегляд DVD та відеозаписів 
сприяє розвитку комунікативної мовної свідомості студентів. 

Крім того, майбутні вчителі навчаються створювати тематичні 
презентації та лексичні портфоліо, розробляють сценарії та розігрують 
рольові ігри професійного спрямування, які формують творчі здібності. 

Ще однією ефективною технологією навчання в нашому закладі є 
робота над навчальним проектом, яка передбачає самостійну діяльність 
студентів – індивідуальну, парну або групову – з метою розв’язання певної 
професійної проблеми, що вимагає, з одного боку, використання 
різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого – інтегрування знань, 
умінь з різних галузей науки, творчості. 

4. Принцип соціокультурного спрямування навчального процесу, який 
полягає в роботі майбутніх педагогів із автентичними матеріалами. 
Відповідно до цього принципу, в нашому навчальному закладі введено 
навчальну дисципліну дитяча іноземна література, яка спрямована на 
ознайомлення студентів із кращими зразками автентичної англійської та 
американської дитячої літератури; вивчення закономірностей історичного 
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розвитку дитячої іноземної літератури та дитячого читання; формування 
навичок критичної оцінки творчості дитячих письменників. У результаті 
вивчення даного курсу в майбутніх фахівців формується цілісне уявлення 
про дитячу іноземну літературу як художню та художньо-педагогічну 
складову світової літератури, оволодіння якою дасть змогу реалізовувати 
мету й завдання майбутньої професійної діяльності. 

У свою чергу, країнознавчий та лінгвокраїнознавчий компонент 
змісту навчання іноземних мов представлено в таких курсах, як 
лінгвокраїнознавство та історія літератури англомовних країн, що 
покликані формувати у студентів ціннісне ставлення до мови як 
культурного феномена та стимулювати сприйняття й рефлексію власних 
цінностей. 

5. Принцип домінуючої ролі вправ і завдань полягає в організації 
інтенсивної тренувальної діяльності студентів та реалізується на заняттях з 
іноземної мови за допомогою використання групових технологій, які 
передбачають підготовку до виконання завдання, вирішення пізнавальної 
задачі, групової роботи (знайомство з матеріалом, планування роботи, 
виконання індивідуальних завдань, обговорення отриманих результатів) та 
підведення підсумків про роботу групи і виконання поставленої задачі. 

На заняттях з іноземної мови також активно використовуються ігрові 
технології: ділові, рольові, імітаційні, операційні ігри, які дають 
можливість майбутніх фахівцям зрозуміти навчальний матеріал різних 
позицій і набути первинного педагогічного досвіду. 

6. Згідно з принципом випереджаючого усного засвоєння мовлен-
нєвих зразків, відображеному в Державному стандарті, новий мовний 
матеріал (лексичний і граматичний) спочатку пред’являється в певному 
контексті, а вже потім активізується в усному і писемному мовленні за 
допомогою відповідних вправ і завдань. Вони мають комунікативно 
спрямований характер і сприяють формуванню у студентів знань не тільки 
про значення нової мовної одиниці, але й про її формоутворення та функції 
(застосування) у мовленні. На основі цих знань ми формуємо у майбутніх 
учителів відповідні мовні навички. Такий комунікативно-когнітивний 
підхід до навчання мовного матеріалу будуть використовувати наші 
студенти під час роботи з учнями початкової та середньої школи. 

У викладанні спецкурсів та спецсемінарів англійською мовою одним 
із ефективних методів навчання є інтерактивна лекція. Така форма 
теоретичного навчання містить проблемні питання з боку викладача, 
допускає переривання розповіді педагога й обговорення теми, яка 
викликала труднощі або зацікавила, імпровізований виступ студента або 
декількох студентів з теми лекції. Різні типи інтерактивних лекцій можуть 
містити вікторини, різноманітні завдання, що передбачають командну 
взаємодію. 

Також у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови 
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на заняттях з практичного курсу широко використовуються технічні 
інформаційні технології. Перегляд фрагментів фільмів, серіалів із 
взаємопов’язаним виконанням завдання на цілеспрямоване спостереження 
за навчальним процесом, їх подальше обговорення й пошук шляхів 
оптимізації певної професійно-педагогічної ситуації поєднують особистіс-
ний і діяльнісний компоненти навчання. Це, у свою чергу, сприяє розвитку 
індивідуального когнітивного стилю майбутнього фахівця у рамках 
особистісно орієнтованого навчання. У такий спосіб суб’єктний досвід 
студента спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти. 

Отже, модернізація підходів до іншомовної професійної підготовки 
майбутніх учителів у контексті нового Державного стандарту сприяє 
підвищенню рівня їх професіоналізму, розумової культури, відповідаль-
ності за результати своєї навчальної праці. 

Запровадження нового Державного стандарту зумовлює необхідність 
внесення змін стосовно організації процесу іншомовної професійної 
підготовки майбутніх педагогів. 

На нашу думку, викладання іноземних мов у вищих педагогічних 
навчальних закладах має здійснюватися з опорою на такі принципи: 
комунікативної спрямованості навчання; ситуативності та тематичної 
організації навчального матеріалу; діяльнісного характеру навчання; 
соціокультурного спрямування навчального процесу; домінуючої ролі 
вправ і завдань та випереджаючого усного засвоєння мовленнєвих зразків. 

Основними підходами до формування іншомовної професійної 
компетентності майбутніх учителів визначено: послідовне здійснення 
комунікативно-пізнавального навчання, пов’язаного з підвищенням 
змістовності мовлення; використання прийомів, що спонукають до 
вираження особистого ставлення до проблем, які обговорюються; 
орієнтація на формування ціннісних основ особистості майбутніх 
педагогів; цілеспрямована реалізація принципу індивідуалізації навчання, 
орієнтована на використання іноземної мови в майбутній діяльності зі 
школярами, широке застосування видів та форм самостійної роботи; 
використання інтерактивних технологій. 

Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є аналіз 
авторських програм та методик з проблеми підвищення ефективності 
іншомовної професійної підготовки майбутніх учителів. 
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АННОТАЦИИ 
 

ДИДАКТИКА И МЕТОДИКА 

Роман Безлюдный 
К вопросу организации самостоятельной работы студентов в неязыковом вузе 
Статья посвящена проблеме индивидуализации обучения в процессе овладения 
иностранным языком в неязыковом высшем учебном заведении, в основу которой 
положено адаптивную систему обучения (АСО). Автором статьи анализируются 
научная организация учебного процесса в АСО, ее главные параметры и цель, задачи 
каждого из этапов перехода к предложенной системе обучения. 
Ключевые слова: индивидуализация, адаптация, индивидуальная работа, самосто-
ятельная работа, самоконтроль, взаимодействие, этап, тематический цикл, обучение. 
 
Ольга Васько 
Использование проблемных лекций в математической подготовке будущих 
учителей начальных классов 
В статье рассматривается проблема математической подготовки будущих учителей 
начальных классов. Акцентируется, что использование проблемных лекций позволит 
разрешить такие сложности в обучении студентов специальности «Начальное 
образование» как отсутствие мотивации к изучению курса, слабая базовая подготовка 
по элементарной математике, недостаточно сформированные навыки самостоятельной 
работы и другие. Особенностью этой статьи является то, что на конкретном 
предметном материале продемонстрирована реализация одного из методов активного 
обучения – проблемной лекции в индуктивной и дедуктивной формах. В статье 
установлено, что использование проблемных лекций по математике способствует 
эффективной математической подготовке будущих учителей начальных классов. 
Ключевые слова: математическая подготовка, профессиональная подготовка, будущие 
учителя начальных классов, проблемная лекция, структура проблемной лекции, 
проблемное изложение, проблемная ситуация, индуктивное проблемное изложение, 
дедуктивное проблемное изложение, изображение многогранников. 
 
Анна Власенко 
Становление будущего учителя иностранного языка в соответствии с 
требованиями современности 
В статье рассмотрены вопросы подготовки будущего учителя иностранного языка, 
который будет преподавать в начальных классах, исследованы направления 
профессионального развития студентов, определены факторы, влияющие на качество 
профессиональной деятельности, осуществлен анализ уровня владения проектной 
деятельностью и применения его учителями, которые преподают английский язык в 
начальных классах, определены пути повышения уровня профессиональной 
деятельности будущих учителей. 
Ключевые слова: будущий учитель иностранного языка, система подготовки, 
специалисты, профессионально-педагогическая подготовка, профессиональная деятель-
ность, факторы профессиональной деятельности. 
 
Наталия Грицай 
Индивидуальная траектория методического становления будущего учителя 
биологии в высшем учебном заведении 
В статье обоснована важность проектирования индивидуальной траектории 
методического становления будущих педагогов у высшем учебном заведении. Раскрыта 
сущность понятий «профессиональное становление», «методическое становление», 
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«индивидуальная траектория». Выделены уровни методического становления будущих 
учителей биологии и его этапы. Выяснена роль методического портфолио в реализации 
индивидуальной траектории становления педагога. 
Ключевые слова: методическая подготовка, профессиональное становление, 
методическое становление, индивидуальная траектория, будущие учителя биологии. 
 
Юлия Иванова  
Непрерывная математическая подготовка в образовании специалиста по 
аграрному менеджменту 
В статье рассмотрены проблемы современной математической подготовки будущих 
специалистов аграриев, такой организации учебного процесса, чтобы математическая 
подготовка стала непрерывной. Исследована связь между усвоением математических 
знаний и активной учебно-познавательной деятельностью студентов, развитие у них 
математического мышления, творческого подхода к процессу обучения и будущей 
профессиональной реализации. 
Ключевые слова: математическое образование, непрерывное математическое образо-
вание, подготовка будущих аграриев, учебно-познавательная деятельность. 
 
Лариса Ковальчук 
Проектирование системы психолого-педагогического сопровождения формиро-
вания культуры профессионального мышления будущих педагогов 
В статье на основании анализа научных литературных источников выяснен теоретико-
понятийный аппарат исследования. Обоснована необходимость применения систем-
ного подхода к решению заданий научного поиска. На примере изучения педаго-
гических дисциплин студентами естественных факультетов раскрыта организация 
психолого-педагогического сопровождения формирования культуры профессиональ-
ного мышления будущих педагогов. 
Ключевые слова: культура профессионального мышления, система, системный 
подход, психолого-педагогическое сопровождение.  
 
Алла Кожевникова 
Специфика современного педагогического процесса как сложной самооргани-
зующейся системы 
В статье раскрыта специфика современного педагогического процесса как сложной 
самоорганизующейся системы и организации субъект-субъектного управления 
педагогическим процессом. Выделено компонентную составляющую педагогического 
процесса и охарактеризовано взаимодействие различных взаимосвязанных структур-
ных компонентов. Доказано влияние субъект-субъектного управления на результа-
тивность и эффективность современного педагогического процесса. 
Ключевые слова: современный педагогический процесс, система, педагогическая 
система, сложная самоорганизующаяся система. 
 
Александр Лупанов  
Организация контрольно-зачётных мероприятий по музыкальному инструменту 
и проблемы оценивания знаний, умений и навыков студентов 
В статье рассматриваются основные формы и методы контроля учебной и 
воспитательной деятельности студентов педагогического колледжа по музыкальному 
инструменту, проблемы изучения программного материала, систематизации и 
обобщения требований к оцениванию их знаний, умений и навыков на контрольно-
зачётных мероприятиях. Анализируя психологические подходы к решению данного 
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аспекта подготовки, автор исследует принципы работы и задачи педагогических 
комиссий, преподавателей во время подготовки и проведения этих мероприятий, пути 
повышения исполнительского мастерства студентов.  
Ключевые слова: организация, контроль, обучение, воспитание, музыкальный 
инструмент, программа, студент, преподаватель. 
 
Руслан Маслюк 
Многоуровневая подготовка будущих учителей физического воспитания как 
научная проблема 
В статье рассмотрено многоуровневую подготовку будущих учителей физического 
воспитания как научную проблему. Автором проанализировано основные принципы, на 
которых обоснована современная государственная политика Украины в области 
физической культуры и спорта, – непрерывность и преемственность физического 
воспитания различных возрастных групп учащейся молодежи на всех уровнях 
образования. Освещены особенности профессиональной подготовки будущих учителей 
физического воспитания ОКР «младший специалист» и ОКР «бакалавр» в условиях 
учебного комплекса. 
Ключевые слова: многоуровневая подготовка, физическое воспитание, тенденция, 
непрерывное педагогическое образование, самореализация, проектирование, интеграция. 
 
Тамара Пагута 
Педагогические условия эффективной подготовки будущих учителей начальных 
классов к эстетическому воспитанию младших школьников 
В статье рассматривается проблема профессиональной подготовки учителя в контексте 
внедрения в учебно-воспитательный процесс вуза взаимодействия науки и искусства. 
На основании анализа психолого-педагогической литературы обосновано педагоги-
ческие условия, обеспечивающие эффективную подготовку будущих учителей 
начальных классов к эстетическому воспитанию младших школьников. Определяются 
пути реализации поставленных задач по эстетическому воспитанию будущих учителей 
начальных классов системы образования. 
Ключевые слова: педагогические условия, будущие учителя начальных классов, 
эстетическое воспитание, младшие школьники 
 
Мирослава Соснова  
Фреймовый подход при организации речевого общения 
Статья посвящена проблеме определения и классификации фреймов у современной 
лингвистике, а также использованию фреймовых теорий в различных областях 
лингвистики. В статье определяется специфика и эффективность использования 
фреймов как одной из когнитивных структур. Представлена теория фреймов, которая 
применяются при изучении речевых актов. Подчеркнуто, что важным фактором 
исследования фрейма предусматривается обдумывание языковой проблемы с помощью 
плана и его решения. Развивая идеи основоположников теории фреймов и суммируя 
опыт отечественных и зарубежных языковедов при осуществлении фреймовой анализа 
единиц языка и речи, рассмотрен фрейм, как уникальная структура презентации 
когнитивных знаний человека, что объединяет когнитивную и языковую сферу в 
процессе речевой деятельности. 
Ключевые слова: интерактивные технологии, методы и приемы обучения, фреймовые 
структуры, дидактические задачи, скрипт. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Наталия Кононец 
Бинарное занятие как форма ресурсно-ориентированного обучения студентов 
В статье акцентировано внимание на вопросе внедрения ресурсно-ориентированного 
обучения дисциплин компьютерного цикла в аграрном колледже. Аргументировано, 
что одной из форм ресурсно-ориентированного обучения являются бинарные занятия. 
Бинарное занятие рассматривается как форма ресурсно-ориентированного обучения 
для реализации межпредметных связей, при которой занятия ведут два преподавателя. 
Автор демонстрирует схему проведения бинарного занятия по теме «Составление и 
оформление служебных документов, документов по личному составу» по дисциплинам 
«Делопроизводство» и «Информатика и компьютерная техника». 
Ключевые слова: ресурсно-ориентированное обучение, аграрный колледж, интегри-
рованное обучение, бинарное занятие. 
 
Елена Кравец 
Особенности разработки информационного конструкту технологии проектирова-
ния учебной информации преподавателем высшей школы: докомуникативная фаза 
В статье теоретически обосновано технологию проектирования учебной информации 
преподавателем высшей школы в ходе профессионально-педагогической деятельности. 
В основу разработки технологии положен адаптивный подход как средство сближения 
учебной информации и интеллектуальных возможностей субъектов коммуникации 
(учебная информация – преподаватель; преподаватель – студент; студент – учебная 
информация). Разработанную технологию представлено как общий алгоритм работы 
преподавателя высшей школы с информацией. Акцентировано внимание на 
возможности усовершенствования его профессионально-педагогической подготовки в 
этом направлении путем актуализации проблем проектирования учебной информации в 
ходе методической работы. 
Ключевые слова: проектирование, учебная информация, проектировочная деятель-
ность, преподаватель высшей школы. 
 
Ольга Красовская 
Обоснование целей профессиональной подготовки будущих учителей начальной 
школы в отрасли художественного образования средствами инновационных 
технологий 
В статье проанализирована роль целеобразования в процессе проектирования 
профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы в отрасли 
художественного образования средствами инновационных технологий. Проектиро-
вание целей профессиональной подготовки студентов педагогических факультетов 
будет обеспечивать достижение качественных результатов учебы в отрасли 
художественного образования, которое включает соответствующую организацию 
содержания и выбор адекватных ему форм и методов учебы при условии 
использования инновационных технологий.  
Ключевые слова: целеобразование, глобальные, этапные, оперативные цели, профес-
сиональная подготовка, художественное образование, инновационные технологии. 
 
Руслан Кубанов 
Ключевые элементы кредитно-модульной системы организации обучения 
студентов в высшем учебном заведении 
В статье определены задачи, содержание, функции и принципы кредитно-модульной 
организации обучения с целью дальнейшего ее использования в практической 
деятельности преподавателей высшей школы. Подвергнуты детальному анализу 
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структуризация учебного материала в модуле, освоение учебных элементов и критерии 
оценивания знаний студентов. Установлено, что к особенностям кредитно-модульного 
обучения можно отнести логическое структурирование содержания учебного 
материала; создание модульной программы и определение последовательности 
изучения модулей; объективную систему оценивания, которая позволяет осуществлять 
оперативный контроль над учебным процессом и его корректирование; вариативность 
обучения; максимальную адаптацию учебного процесса к индивидуальным 
особенностям каждого студента. Автором подчеркивается, что для эффективного 
функционирования кредитно-модульной системы необходимо осуществлять поиск 
новых форм и методов обучения, вводить инновационные технологии, совершен-
ствовать процесс контроля и оценивание знаний, умений и привычек с целью 
повышения качества профессионального образования. В частности, преподавателям и 
сотрудникам высших учебных заведений необходимо уделять повышенное внимание 
процессам адаптации студентов к обучению в условиях кредитно-модульной системы. 
Определено, что дальнейшие исследования будут посвящены анализу качества учебного 
процесса студентов, как главного элемента системы кредитно-модульного обучения. 
Ключевые слова: студенты, кредитно-модульная система, содержание кредитно-
модульной системы, качество профессиональной подготовки, учебный процесс. 
 
Наталия Миськова 
Особенности внедрения инновационных технологий в математической подготовке 
будущих учителей начальных классов 
В статье рассматриваются проблемы использования инновационных технологий на 
занятиях с «Методики преподавания математики», предложены направления 
использования инновационных технологий в математической подготовке студентов 
педагогических заведений и определены перспективы развития. Исследуется роль 
преподавателя в формировании условий для инновационной деятельности при 
изучении «Методики преподавания математики». 
Ключевые слова: математическое образование, инновационные технологии на 
занятиях с «Методики преподавания математики», методическая система преподавания 
математики в начальных классах. 
 
Сергей Шаров, Татьяна Шарова  
Использование электронного средства учебного назначения по спецкурсу «Кость 
Гордиенко: художественный и культурный феномен ХХ в.» 
В статье рассматриваются особенности электронного средства учебного назначения по 
спецкурсу «Кость Гордиенко: художественный и культурный феномен ХХ в.» и 
акцентируется внимание на его использовании студентами-филологами, а также 
заинтересованными преподавателями. Концентрируется внимание на том, что данный 
электронный учебник является вспомогательным средством в учебном процессе 
высшей школы и способствует лучшему усвоению определенного курса. 
Ключевые слова: электронное учебное средство, высшая школа, компьютер, спецкурс, 
студент-филолог. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Светлана Авксентьєва  
Активные методы обучения у формировании профессиональной компетентности 
педагога-музыканта 
В статье рассмотрено целесообразность использования активных методов обучения в 
музыкально-педагогическом образовании. Обосновывается необходимость и важность 
их использования в формировании профессиональной компетентности студентов 
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отделения музыкального искусства педагогического колледжа. Установлено, что выбор 
активных методов обучения способствует вовлечению студентов в активную 
деятельность во время занятий, способствует самостоятельному овладению умениями и 
навыками, поиску путей решения практических заданий. 
Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, подготовка студента, 
активные методы обучения, деловая игра, разыгрывание ролей, дискуссия, стажировка. 
 
Светлана Авхутская 
Формирование поликультурной компетентности будущих учителей истории: 
результаты экспериментальной работы 
В статье сделана попытка проанализировать результаты экспериментальной работы по 
внедрению педагогических условий, которые способствуют формированию поликуль-
турной компетентности будущих учителей истории в процессе профессиональной 
подготовки. Представлены критерии и показатели уровней (высокого, среднего, 
низкого) поликультурной компетентности студентов исторических факультетов. 
Приведен сравнительный анализ результатов констатирующего и формирующего 
этапов педагогического эксперимента по формированию данного качества у будущих 
учителей истории двух регионов Украины, которые подтвердили эффективность 
данных педагогических условий. 
Ключевые слова: поликультурность, поликультурная компетентность, профессиональ-
ная подготовка, педагогические условия формирования поликультурной компетент-
ности будущих учителей истории, критерии и показатели уровней поликультурной 
компетентности, педагогический эксперимент. 
 
Ирина Барабаш 
Формирование профессиональной компетентности студентов-филологов в 
процессе прохождения педагогической практики (теоретический аспект) 
В статье актуализировано проблему формирования компетентного специалиста в 
области филологического образования. Проанализировано научные теоретические 
подходы к определению понятия «профессиональная подготовка». При формировании 
профессиональной компетентности учителя украинского языка и литературы важная 
роль принадлежит педагогической практике, во время прохождения которой студенты 
осваивают практическую педагогическую деятельность с элементами научно-
исследовательской деятельности. Педагогическую практику студентов-филологов 
автором рассмотрено как средство профессиональной подготовки и овладения 
профессиональной деятельностью. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогическая практика, профессио-
нальная компетентность, квалифицированный специалист. 
 
Александр Евсюков 
Ведущие принципы формирования профессионально-педагогической компетент-
ности будущих преподавателей высших аграрных учебных заведений 
В статье сделана попытка определения и назначения ведущих принципов для 
формирования профессионально-педагогической компетентности будущих преподава-
телей высших аграрных учебных заведений для качественной организации системы 
обучения и воспитания как сложного динамического явления, которое отображает 
конкретные социально-экономические и экономические реалии, и в свою очередь 
влияют на них. Уделено внимание не только традиционным принципам, а и 
специальным принципам, которые позволят отобрать адекватную систему элементов 
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содержания образования, необходимых будущим преподавателям для успешной 
профессиональной деятельности в аграрных ВУЗах. 
Ключевые слова: ведущие принципы, специальные принципы, формирование, 
педагогический процесс, компетентность, будущий преподаватель, магистратура. 
 
Надежда Киш  
Компетентностный подход к формированию культуры иноязычного профессио-
нального общения будущих инженеров 
В статье рассмотрен компетентностный подход как ведущий в формировании культуры 
иноязычного профессионального общения будущих инженеров. Выяснено сущность 
компетентностного подхода и определена система компетенций, владение которыми 
обеспечивает сформированность составляющих культуры иноязычного профессиональ-
ного общения будущих специалистов инженерной отрасли. 
Ключевые слова: компетентностный подход, иноязычная коммуникативная компе-
тентность, культура иноязычного профессионального общения, будущие инженеры. 
 
Валентина Коваль  
Компетентностно направленное обучение как одна из педагогических условий 
формирования профессиональной компетентности будущих учителей украин-
ского языка и литературы 
В статье определены понятия «условие», «педагогическое условие», на основе 
сравнительного анализа классификаций условий профессиональной подготовки 
специалистов выделено педагогические условия профессиональной подготовки 
будущих учителей-филологов, а также подробно охарактеризирована организация в 
высших учебных заведениях компетентно направленного обучения как одного из 
педагогических условий формирования профессиональной компетентности будущих 
учителей украинского языка и литературы. В процессе исследования выделены 
следующие педагогические условия формирования профессиональной компетентности 
будущих учителей-словесников: организацию в высших учебных заведениях 
компетентно направленного обучения, выработка у студентов лингводидактических 
стратегем и речевой-поведенческой стратегии будущей профессиональной деятель-
ности, создание положительной мотивации у студентов к формированию личностных и 
профессиональных качеств. Автором доказано, что именно компетентносно 
направленное обучение помогает воплотить в жизнь идею саморазвития образова-
тельных систем, сформировать личность, способную ориентироваться в разнообразии 
противоречий современного мира, определять свой собственный путь саморазвития, 
самообучения и самоопределения в профессиональной карьере. 
Ключевые слова: условие, педагогическое условие, профессиональная компетент-
ность, компетентностно направленное обучение, самооценка, интерактивная технология. 
 
Наталия Савинова 
Актуальные проблемы формирования профессиональной компетентности 
учителей-логопедов 
В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования профессиональной 
компетентности учителей-логопедов в контексте практической реализации дифферен-
цированной логокоррекции. Сосредоточено внимание на специальных учебно-
коррекционных задачах, а также современных требованиях к профессиональной 
подготовке учителей-логопедов, представлено определение профессиональной 
компетентности учителя-логопеда как комплексного понятия, включающего 
теоретическую, практическую, коммуникативно-языковую, личностную составляющие, 
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необходимые для осуществления коррекционно-развивающей и воспитательной работы 
с детьми с ТНР. 
Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя-логопеда, речевая 
деятельность, система дифференцированной логопедической коррекции, ребенок с 
тяжелыми нарушениями речи, дифференцированный подход, логокоррекция, коррек-
ционное логопедическое влияние. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ  

Людмила Зубченко 
Потенциал музея спортивной славы в формировании творческой личности 
будущего учителя физического воспитания 
Рассмотрены потенциальные возможности музея спортивной славы «Олимпийцы», 
охарактеризован потенциал использования средств музея спортивной славы в системе 
профессиональной подготовки будущих учителей физического воспитания согласно 
решения проблем творческого развития и воспитания студентов. Доказано, что 
разнообразные творческие задания, которые выполняются студентами – будущими 
учителями физического воспитания в период научно-исследовательской работы, 
стимулируют студентов к активной творческой деятельности, развивают творческую 
активность, профессиональную направленность и личную заинтересованность.  
Ключевые слова: будущий учитель физического воспитания, музей спортивной славы, 
педагогическое творчество, творческая личность, саморазвитие, самосовершен-
ствование. 
 
Людмила Ключевая  
Профессиональное самосознание педагогических работников: этический подход к 
решению проблемы 
В статье рассмотрено этический подход к решению проблемы профессионального 
самосознания педагогических работников, нормы и основные этические правила 
педагогической профессии. Освещены мотивы профессиональной самореализации, а 
также их адекватность, важность умения противостоять вызовам времени. Предложено 
способы предотвращения агрессивных выпадов на свой адрес. Уточнено определение 
понятия «профессиональное самосознание педагогических работников». 
Ключевые слова: профессиональное самосознание, этические правила, мотивы 
профессиональной самореализации, педагогический работник.  
 
Екатерина Маслюк  
Личностное самоопределение как междисциплинарная категория 
В статье проанализированы сущность понятий «самоопределение», «личностное 
самоопределение» как междисциплинарную категорию. Рассмотрены взгляды 
философов, социологов, психологов на внутреннее содержание, механизмы и способы 
формирования самоопределения личности. Установлены основные признаки 
личностного самоопределения : сознательное целеполагание и ориентация на будущее , 
учитывая настоящее; система ценностей как содержательно-смысловой основы 
отношения человека к самому себе и к миру в целом; социокультурные наставления; 
позиция; активность; тесная связь между внешними детерминантами выбора и его 
внутреннее принятие. 
Ключевые слова: личность, самоопределение, ценности, социокультурные установки, 
отношение к себе и к миру, настоящее, будущее, позиция, активность. 
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Светлана Паршук 
Профессиональное саморазвитие и самосовершенствование будущих учителей 
начальных классов 
В данной статье рассматриваются основные задания саморазвития и самосовер-
шенствования во время подготовки будущих учителей начальних классов у ВУЗе и 
необходимости поддержки профессионального развития учителя. Требование 
постоянного личностного и профессионального роста является одним из самых важных 
для профессии педагога. Именно она связана с донесением широкому кругу, всех 
новейших достижений в культуре, науке и технике, высших норм, идеалов с целью 
обеспечения прогрессивного развития. 
Ключевые слова: саморазвитие, самосовершенствование, профессиональная деятельность. 
 

ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Ежи Афонин 
Античные идеи о воспитании в письме митрополита Петра Могилы 
В статье рассматриваются педагогические взгляды митрополита Петра Могилы и его 
вклад в развитие систем школьного и высшего образования Украины и России. 
Освещены педагогические взгляды мыслителя. Указываются стремление Петра 
Могилы объединения идей средневековой схоластики, ренессанса, реформаторов, 
античных и христианских философов. Проанализировано содержание образования в 
Киевской коллегии, имел схоластический характер. Подчеркивается важность изучения 
педагогического наследия Петра Могилы. Проанализированы научные работы , 
освещающие упорный труд ученого по внедрению античных идей о воспитании на 
ниве украинского образования. 
Ключевые слова: Петр Могила, воспитания, античность, педагогические взгляды. 
 
Оксана Браславская 
Отечественная географическое образование: исторические аспекты XVII – нач. 
ХХ века 
В статье рассматривается вопрос истории становления системы отечественного 
географического образования. Исследуются пути и возможности ее усовершен-
ствования при различных социальных и политических условиях. Определяется вклад 
выдающихся географов и педагогов у развитие как географического образования, так и 
географической науки в целом. Освещаются организационные вопросы отечественной 
методики преподавания естествознания и, в частности, географии. Раскрываются 
проблемы высшего образования педагогов-географов того времени. 
Ключевые слова: географическое образование, методика географии, учебно-
воспитательный процесс, подготовка учителя-географа. 
 
Оксана Бунчук 
Деятельность общества школьного образования по развитию украинской 
национальной школы (1917–1920 гг.) 
В статье раскрывается деятельность Общества школьного образования по развитию 
украинской национальной школы (1917–1920 гг.). В результате исследования автором 
были установлены основные аспекты деятельности общества в данном направлении, а 
именно: создание единой целостной системы образования; открытие первых 
украинских гимназий в Киеве; внедрение украиноведческих предметов в школах 
разных степеней; подготовка и издание школьных учебных пособий, учебников, 
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терминов на украинском языке; усовершенствование украинского правописания; 
устройство курсов инструкторов по украиноведению для учителей; разработка 
«Проекта единой школы»; организация Всеукраинских учительских съездов. 
Ключевые слова: общество школьного образования, украинская национальная школа, 
украинизация, культурно-просветительская деятельность, общественные организации. 
 
Людмила Голубничая 
Развитие категорий дидактики в педагогической науке 
В статье исследуются различные подходы ученых к проблеме определения категорий 
дидактики как составной части педагогической науки. В частности, выявлено три 
научных подхода к выделению, определению и изучению обозначенного феномена: 
«общепедагогический», «смешанный» и «чисто дидактический» подходы. Дана 
формулировка дефиниции «категория». Подчеркнута специфичность «набора» 
категорий каждой наукой. На основе анализа содержания монографий, учебных 
пособий и учебников по дидактике и педагогике отечественных авторов второй 
половины ХХ – начала ХХІ века определяются основные дидактические понятия. 
Установлено, что категории теории обучения формируют открытую динамичную 
систему, которая развивается в процессе преобразования мира и человека и 
воспроизводит объективную взаимозависимость общих способов отношения человека к 
дидактическому процессу. Освещена историография толкования наиболее распростра-
ненных категорий дидактики, а именно: обучения, образования, методов обучения, 
форм организации обучения, преподавания и учебы.  
Ключевые слова: дидактика, дидактическая категория, подходы к выделению 
дидактических категорий, «общепедагогический подход», «смешанный подход», 
«чисто дидактический подход», историография дидактических категорий, формы 
организации обучения, метод обучения, обучение, образование, преподавание. 
 
Наталия Коляда  
Развитие общественно-педагогического движения как объективного фактора 
возникновения детского движения (конец XIX – начало ХХ в.). 
В статье охарактеризовано развитие общественно-педагогического движения конца 
XIX – начала ХХ в. как важного объективного фактора возникновения детского 
движения – нового средства целевого социального воспитания подрастающего 
поколения, разнопланового социально-педагогического явления, основные признаки 
которого – самодеятельность, в определенной степени самоорганизованность и 
общественность. Важным методологическим подходом к познанию детского движения 
как социально-педагогического явления стало научное осмысление факторов его 
возникновения. Важным объективным фактором возникновения детского движения 
рассматриваем общественно-педагогическое движение конца XIX – начала ХХ в., 
основанное на идеях педагогов-реформаторов, теоретико-практическую основу, стимул 
целенаправленной организации детской активности и зарождения педагогики детского 
движения. Ведущей идеей всех концепций воспитания и обучения исследуемого 
периода стала гуманистическая идея самоценности личности ребенка. 
Ключевые слова: развитие общественно-педагогического движения, детское 
движение, факторы возникновения детского движения. 
 
Сергей Кулиш  
Развитие педагогического образования в харьковском университете (конец 
XIX в. – начало ХХ в.) 
В статье анализируется период XIX – начала ХХ в., в котором профессорско-
преподавательский корпус Харьковского университета активно вел поиски новаторства 
в развитии педагогического образования. Плодотворные традиции подготовки научно-
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педагогических кадров сложились в Харьковском национальном университете имени 
В. Н. Каразина, который недавно отметил свое 205-летие. Глубокое и творческое их 
переосмысление с современных позиций отечественного исторического опыта создает 
предпосылки для реализации принципа единства и преемственности историко-
педагогического процесса. В связи с этим весьма актуальным является обращение к 
ретроспективы организации подготовки научно-педагогических кадров в университете 
в XIX в. – в начале ХХ в. 
Ключевые слова: Харьковский университет, методика, педагогика, профессоры, 
научно-педагогическое образование. 
 
Екатерина Нечипоренко  
Содержание образования в начальных школах Советской Украины в 1958–
1991 гг. 
В статье охарактеризовано понятие «содержание образования», определены его 
компоненты и составляющие. Проанализированы основные государственные 
документы, которые повлияли на совершенствование содержания школьного 
образования 1958–1991 гг. Раскрыты основные тенденции реформирования школьного 
образования обозначенного периода. Проанализировано содержание математического 
составляющая образования в начальных школах Советской Украины с 1958 по 1991 
год. Осуществлен анализ учебников «Арифметика» и «Математика», по которым 
обучали учеников у начальных школах в УССР обозначенного периода и прослежена 
динамика увеличения количества заданий, которые способствуют развитию 
интеллектуально-творческих умений младших школьников.  
Ключевые слова: содержание образования, математическая составляющая содержания 
образования, интеллектуально-творческие умение младшего школьника, учебно-
методический комплекс. 
 
Наталия Рацлав  
Методическая подготовка учителей математики в славянском государственном 
педагогическом институте в 60-х годах XX века 
В статье собрана, проанализирована и отображена история организации методической 
подготовки учителей математики в Славянском государственном педагогическом 
институте в 60-х годах XX века была в статье. На основании изучения архивных 
документов автор рассмотрел и сделал сравнительный анализ учебных планов, по 
которым учились студенты физико-математического факультета дневного отделения в 
указанный период исследования. 
Ключевые слова: учитель математики, учебные планы, педагогический институт, 
успешность студентов, политико-воспитательная работа. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В КОНТЕКСТЕ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

Наталия Бахмат 
Конкурентоспособность учителя начальной школы в условиях информатизации 
образования  
В статье определены качественные характеристики конкурентоспособного учителя 
начальной школы, сформированность которых гарантирует ему способность 
конкурировать на профессиональном рынке труда. Представлена модель современного 
конкурентоспособного педагога и схематично отображен процесс формирования 
данного интегрированного личностного новообразования. Признаками конкурентоспо-
собности учителя начальной школы выделены показатели: ценностно-мотивационный, 
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когнитивный, деятельностный, информационно-технологический. Одним из направ-
лений реализации новых концептуальных системных подходов в профессиональной 
подготовке педагога определено формирование инновационной интегрированной ИТ-
среды. 
Ключевые слова: учитель начальной школы, конкурентоспособность, профессиональ-
ная компетентность, показатели характеристики выпускника, ИТ-среда, информати-
зация образования. 
 
Денис Борисенко  
Перспективные стратегии информационно-коммуникативного развития высшего 
образования 
В статье рассматривается современный этап информационно-коммуникативного 
развития образовательной сферы, перспективные направления инновационных путей 
развития информационно-коммуникативных комплексов и анализ внедрения 
информационно-коммуникативных баз в высших учебных заведениях. Акцентируется 
внимание на выявление проблематики адаптационного процесса в общей структуре 
обновление учебно-методической базы образовательного процесса. 
Ключевые слова: информатизация, информационно-коммуникативная сфера, инфор-
мационно-коммуникативные технологии, инновации, технологии обучения. 
 
Светлана Деркач 
Подготовка учителя к обучению иностранному языку в международной 
образовательной политике: изменения и перспективы 
У статье отмечается, что одной из численных инициатив со стороны Рады Европы и 
Европейского Союза есть разработка новых подходов к языковой подготовке и 
языковому обучению. Свою инициативу Рада Европы реализовала у разных 
публикациях. Представлены в статье рекомендации Рады Европы для подготовки 
учителей английского языка свидетельствуют о векторах европейской образовательной 
политики. 
Ключевые слова: обучение английскому языку, образовательная политика, подготовка 
учителя, учитель английского языка. 
 
Татьяна Северина  
Иноязычная профессиональная подготовка будущих педагогов в условиях 
введения нового государственного стандарта 
Статья посвящена проблеме усовершенствования подходов к иноязычной 
профессиональной подготовке студентов высших педагогических учебных заведений. 
Раскрыт смысл понятия «иноязычная профессиональная компетентность будущего 
учителя». Представлены основные направления иноязычной профессиональной 
подготовки студентов в гуманитарно-педагогической академии. Определены принципы 
и подходы к организации занятий по иностранному языку в условиях введения нового 
Государственного стандарта. 
Ключевые слова: иноязычная профессиональная подготовка, иноязычная профессио-
нальная компетентность, Государственный стандарт, самообразовательная компетенция. 
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ANNOTATION 
 

DIDACTICS AND METHODOLOGY 

R. Bezliudnyj 
To the problem of the individual student’s work in the non-linguistic higher educational 
establishments 
The article is devoted to the problem of the teaching individualization in the process of 
foreign language studying in the non-linguistic university which is based on the adaptive 
system of teaching (AST). The scientific organization of the teaching process in AST, it’s 
main tasks and the aim, the tasks of the every stage of the introducting teaching system are 
analised in the article. 
Key words: individualization, adaptation, individual work, independent work, self-control, 
interaction, stage, thematic cycle, teaching. 
 
O. Vasko 
Using the problem lectures in future elementary school teachers’ mathematical 
preparation 
The article highlights the problem of future elementary school teachers’ mathematical 
preparation. It is noted that the use of problem lectures enables to solve such difficulties in 
teaching students of specialty «Primary education» as a lack of motivation to course studying, 
poor elementary mathematics basic training, insufficiently formed habits of the independent 
work. The peculiarity of this article is that on the base of specific subject material the 
realization of one of active learning techniques – problem lectures in inductive and deductive 
forms – is demonstrated. The article founds that the use of the problem lecture on 
mathematics promotes future elementary school teachers’ effective mathematical preparation. 
Key words: mathematical preparation, professional training, future primary school teachers, 
problem lectures, the structure of the problem lecture, problem statement, problem situation, 
inductive problem statement, deductive problem statement, polyhedrons' images. 
 
A. Vlasenko 
The incipience (becoming) of language would-be teachers according to the requirements 
of modern times 
The article deals with the preparation of future foreign language teachers who teach at the 
elementary school, studied the areas of professional development of students, defined the 
factors that affect on the quality of the professional activity, made the analysis of the level 
ofproficiency in project activity and its usage among teachers, who teach English at primary 
school, found the ways of improving the professional activity of future teachers. 
Key words: would-be foreign language teachers, the system of training specialists, vocational 
and educational training, professional activities, factors of professional activity. 
 
N. Grytsai 
Individual trajectory of methodical development would-be biology teacher in high 
school  
In the article the importance of designing individual trajectory methodology of would-be 
teachers in higher education is revealed. The essence of the concepts of «professional 
development», «methodical development», «individual trajectory» is presented. The author 
determined the level of methodology of future teachers of biology and its stages. The role of 
methodical portfolio in implementing individual trajectory of becoming a teacher. 
Key words: methodical training, professional development, methodical development, 
individual trajectory, future teachers of biology. 
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Y. Ivanova 
Continuous mathematical training in education specialist in agricultural management 
The article deals with the problems of modern mathematical training of future specialists 
farmers such school organization to mathematical training has been continuous. The 
connection between the mastery of mathematical knowledge and active teaching and learning 
activities of students develop their mathematical thinking, creative approach to learning and 
future professional realization has been researched. 
Key words: mathematical education, continuous mathematical education, training future 
farmers, informative and educational activities. 
 
L. Kovalchuk 
Planning of the system of psychological and pedagogical support of forming of the 
culture of would-be teachers’ professional thought  
The theoretical and conceptual framework of the research is found out in the article on the 
basis of analysis of scientific literary sources. The necessity of application of systematic 
approach to solving problems of scientific research is grounded. On the example of study of 
pedagogical disciplines by the students of natural faculties the organization of psychological 
and pedagogical support of forming of culture of professional thought of future teachers is 
revealed. 
Key words: culture of professional thought, system, system approach, psychological and 
pedagogical support. 
 
A. Kozhevnikova 
Specificity of modern pedagogical process as a complex self-organizing system 
The article reveals the specificity of modern pedagogical process as a complex self-organizing 
system and the organization of subject-subjective management of pedagogical process. The 
author determined component part of the pedagogical process and characterized the 
interaction of various interrelated structural components. The influence of subject-subjective 
management on the effectiveness and efficiency of the modern educational process has been 
grounded. 
Key words: modern pedagogical process, system, pedagogical system, complex self-
organizing system. 
 
O. Lupanov  
Organizing test and credit activities at the lessons of musical instrument and problems 
of studrnt’s assessment 
The article deals with the main forms and methods of checking students’ educational work at 
the lessons of musical instrument at pedagogical college, with the problem of learning the 
curriculum material, of systematizing and generalizing demands to assessing students’ 
knowledge and skills during test and credit activities.  
Analyzing psychological approaches in solving the given aspect of training students, the 
author investigates principles of work and tasks of sub-faculty and teachers in the course of 
preparing and carrying out these kinds of activities and the ways of improving masterly 
performance of students. 
Key words: Organization, testing, education, training, musical instrument, curriculum, 
student, teacher. 
 
R. Masluik 
The multilevel would-be teachers’ of physical culture training as the scientific issue 
The essence of concepts «self-determination», «personality self-determination» as cross-
disciplint category is analysed. The philosophers, sociologists, psychologists outlook on 
internal maintenance, mechanisms and methods of forming of self-determination of 
personality are considered. The basic signs of personality self-determination are set: 
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conscious purpose maiking and orientation on the future, taking into account present; system 
of values as context subsoil of person relation to itself and to the world on the whole; 
sociocultural settings; position; activity; close connection between the external determinants 
of choice and its internal acceptance. 
Key words: personality, self-determination, values, sociocultural settings, person’s relations 
to itself and to the world, present, future, position, activity. 
 
T. Paguta 
Pedagogical conditions for primary school teachers’ effective training up to aesthetic 
education of junior pupils 
This article deals with problem of teacher training in the context of the implementation of the 
educational process of higher education institution interaction between science and art. Based 
on the analysis of the psychological and educational literature soundly the pedagogical 
conditions that ensure the effective training of primary school teachers to the aesthetic 
education of primary school children. The ways of achieving the objectives on the aesthetic 
education of future teachers of primary level of education are determined. 
Key words: pedagogical conditions, future teachers of elementary school, aesthetic 
education, junior pupils 
 
M. Sosnova 
Freim approach in the organization of speech  
The article is devoted to the problem of identifying and classifying frames in modern 
Linguistics. The article outlines peculiarities and effectiveness of using frames as a cognitive 
structure. The author presents frame theory, which is used for speaking act learning. Its 
peculiarity is in the rendering of teaching language units as constructs – holders of 
ethnocultural information, special signals of a specific light. It is underlined, that the 
important factor of frame research makes provision of thinking about language problem with 
the help of a plan and its solution. Developing ideas of frame theory founders and 
summarizing national and foreign linguists’ experience in the frame analysis of language and 
speaking units, it was distinguished the frame as a unique presentation structure of the man’s 
cognitive knowledge, which connects congnitiv and language sphere during speaking activity. 
Key words: interactive technologies, methods of studying, frame-based structures, 
information communication technologies, cognitive linguistics. 
 

NEW TECHNOLOGIES  

N. Kononets 
Binary lesson as the form of resourse oriented study 
In this paper attention is focused on the issue of implementation of resource-based learning 
cycle computer courses in Agrarian Colleges. Argued that one form of resource- based 
learning is a binary classes. Binary classes is seen as a form of resource – based learning to 
implement interdisciplinary connections, in which classes are two teachers. The author shows 
a diagram of the binary classes on «Preparation and issuing of official documents, documents 
on staff» in the disciplines «Paperwork» and «Information and computer technology». 
Key words: resource-based learning, Agrarian College, integrated learning binary class. 
 
O. Кravets 
Features of the information construct development of education information projection 
technology by teacher of the higher school: pre-communicative phase 
The article deals with theoretically justified design technology of educational information, 
which is usually made by teacher of the higher school in the course of professional and 
pedagogical activity. The development of technology on adaptive approach as a means of 
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convergence of educational information and intellectual subject abilities during 
communication (training information – teacher; teacher – student; student – educational 
information) is at the base. The developed technology is presented as a general algorithm of a 
University teacher’s work with information. The attention is focused on the possibilities for 
improving professional-pedagogical training in this area through the actualization of the 
problem of designing educational information in the course of the methodological work. 
Key words: educational information projection, educational information, higher educational 
establishment 
 
O. Кrasovska 
Ground of aims of professional would-be teachers’ preparation of initial school in 
industry of artistic education by facilities of innovative technologies 
In the article the role of formation of aims is analysed in the process of planning of 
professional would-be teachers’ preparation of initial school in industry of artistic education 
by facilities of innovative technologies. Planning of aims of professional preparation of 
students of pedagogical faculties will provide the achievement of quality results of studies in 
industry of artistic education that includes corresponding organization of main tenance and 
choice of adequate to him form sand methods of studies on condition of the use of innovative 
technologies.  
Key words: formation of aims, global, stage, operative whole, professional preparation, 
artistic education, innovative technologies. 
 
R. Rubanov 
The key-elements of credit system of the students’ training organization in higher 
educational establishment 
The article defines the objectives, content, functions and principles of credit-modular training 
organization in order to further its use in the practice of a high school teacher. Subjected to 
analysis structuring of educational material in the module, the development of educational 
elements and criteria for assessing students’ knowledge. It has been found that to the 
characteristics of credit-modular training include logical structuring content of educational 
material, the creation of modular programs and sequencing study modules objective 
evaluation system, which allows the operational control of the educational process and its 
correction; variability training; maximum adaptation to the educational process individual 
characteristics of each student. The author emphasizes that for the effective functioning of 
credit-modular system, it’s important to search new forms and methods of teaching, to 
introduce innovative technologies to improve the monitoring and evaluation of the 
knowledge, skills and habits in order to improve the quality of vocational education. In 
particular, faculty and staff of higher education institutions need to pay greater attention to the 
processes of adaptation of students to learn in terms of credit-modular system. Determined 
that further studies will be devoted to analyzing the quality of the educational process of 
students as the main element of the system of credit-modular training. 
Key words: students, credit-modular system, the content of credit-modular system, the 
quality of training, the learning process. 
 
N. Miskova 
Features introduction of innovative technologies in the mathematical preparation of 
would-be elementary school teachers 
The problem of using innovationtechnology in the classroom the «Methods of teaching 
mathematicsof elementary classroom» the ways of implementing innovative technologies in 
the mathematical preparation of future teachers and schools identified prospects is revealed, 
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examineing the role of teachers in shaping the conditions for innovation in the study of 
«Methods of teaching mathematicsof elementary classroom». 
Key words: mathematical education, innovative technology in the classroom with the 
«methods of teaching mathematics» methodical system of teaching mathematics in primary 
school. 
 
S. Sharov, T. Sharova  
Using of electronic educational aid at the educational course «Kost Gordienko: artistic 
and cultural phenomenon of the twentieth century» 
The article focuses on the features of electronic means for educational purposes at special 
course «Kost Gordienko: artistic and cultural phenomenon of the twentieth century». And 
focuses on its use by students-philologists and interested in it teachers. Focuses on the fact 
that this electronic textbook is a complementary aid in the educational process of higher 
education and promotes better understanding of the course. 
Key words: electronic means, high school, computer, special courses, student of philology. 
 

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE  

S. Avksentieva 
Active methods of teaching in the professional competence formation of a teacher and 
musician 
This article researched the necessity of active teaching methods usage in musical-pedagogics 
education. It is grounded that the need and importance of their usage in formation of 
professional competence of musical department students in pedagogical college. It is 
determined that the choice of active teaching methods helps to involve students into active 
work during lessons and promotes individual developing of skills and search for ways of 
practical tasks fulfilment. 
Key words: music and pedagogical education, student’s training, active teaching methods, 
business game, discussion, internships. 
 
S. Avkhutska 
Formation of the multicultural competence of would-be teachers of history: results of 
experimental work 
The author tries to analyze the results of experimental work on the implementation of the 
pedagogical condition which contribute to the formation of the multicultural competence of 
future teachers of history in the process of professional trainingin the article. The criteria 
(motivational, cognitive, activitable, personal and reflective) and indicators of the levels 
(highest, middle, lowest) of multicultural competence of future teachers of history are 
presented. The comparative analysis of the results of ascertaining and forming stages of 
pedagogical experiment in development of this quality in the would-be teachers of history of 
the two regions of Ukraine are presented. 
Key words: multiculturalism, competence, professional training, pedagogical conditions of 
the formation of multicultural competence of future teachers of history, criteria and indicators 
of the levels of multicultural competence, pedagogical experiment. 
 
I. Barabash 
The formation of professional competence of philologysts in the process of teaching 
practice (theoretical aspect) 
The article raises up the problem of formation of a competents pecialistin the sphere of 
philological education. Scientific theoretical approaches to the definition of «professional 
training» are analyzed. In the process of formation professional competence of the teacher of 
the Ukrainian language and literature important role is placed for pedagogical practice, at 
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which students master their practical pedagogical work with elements of there search activity. 
Pedagogical practice of students-philologists the author considered as a means of professional 
training and mastering professional activities. 
Key words: training, teaching practice, professional competence, qualified. 
 
A. Yevsyukov 
The leading principles of formation of professional and pedagogical competence of the 
would-be teachers of higher agricultural institutions 
The article made an attempt to identify and assign the leading principles for the formation of 
professional and pedagogical competence of would-be teachers of higher agricultural 
education institutions for quality organization of the system of education and training as a 
complex dynamic phenomena, which reflects the specific socio-political, economic realities 
and, in turn, affect them. The attention is paid not only to the traditional principles and 
definition of specific principles that allow to select an adequate system of elements of the 
contents of education required for future teachers for successful teaching in agricultural 
universities. 
Key words: the leading principles, specific principles, formation, pedagogical process, 
competence, future teacher, master. 
 
N. Kish 
Competence approach in formation of foreign language culture for professional 
communication for engineers-to-be 
The article considers the competence approach as leading in formation of foreign professional 
communication culture for engineers-to-be. The essence of the competence approach and a 
system of competencies has been defined. The possession of the latter ensures the formation 
of the components of foreign professional communication culture for future professionals of 
engineering industry. 
Key words: competence approach, foreign language communicative competence, foreign 
professional communication culture, engineers-to-be.  
 
V. Koval  
Competence directed training as one of the pedagogical conditions of formation of 
professional competence of future teachers of Ukrainian language and literature 
The article defines the term «condition», «teaching conditions», based on a comparative 
analysis of classification terms of professional training selected educational facilities for 
vocational training of teachers, linguists, and describes in detail the organization of higher 
education competence oriented learning as a pedagogical conditions of formation professional 
competence of future teachers of Ukrainian language and literature. The study identified the 
following pedagogical conditions of professional competence of teachers, philologists: the 
organization of higher education competence oriented learning, making students' speech 
linguodidactic strategies and behavioral strategies for future professional activities, creating 
positive motivation in students to form personal and professional qualities. The author proved 
that kompetetnisno directed learning helps bring to life the idea of self-education systems, 
create a personality that is able to navigate in a variety of contradictions of the modern world, 
to determine their own path of self-development, self-learning and self-determination in their 
professional careers. 
Key words: condition pedagogical condition, professional competence, competency directed 
learning, self-assessment, interactive technology. 
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N. Savinova 
Current problems professional competence formation of speech therapists 
The article describes the actual problems of speech therapists’ professional competence 
formation in the practical implementation of differentiated contest logocorrection. Focuses on 
a specific educational and correctional tasks, such as modern requirements for teacher 
training, speech therapists, presented the definition of professional competence of speech 
therapists as a complex concept, which includes theoretical, practical, communicative 
language, personal ingredients necessary for the implementation of correctional and 
development and educational work with children with severe speech disorders. 
Key words: professional competence of the teacher – speech therapist, speech activity, 
speech therapy system of differential correction, a child with severe speech disorders, 
logocorrection differentiated approach, correctional Logopedic influence. 
 

EDUCATIONAL ASPECTS OF PREPARATION  

L. Zubchenko  
Potential of museum of sporting glory is in forming of creative personality of teacher of 
physical education 
Potential possibilities of museum of sporting glory Olympians are considered, potential of the 
use of facilities of museum of sporting glory in the system of professional preparation of 
future teachers of physical education in obedience to the decision of problems of creative 
development and education of students is described. It is well-proven that various creative 
tasks which are executed by students – future teachers of physical education in the period of 
research work stimulate students to active creative activity, develop creative activity, 
professional orientation and personal interest.  
Key words: future teacher of physical education, museum of sporting glory, pedagogical 
activity, creative personality, self-development, self-perfection. 
 
L. Klyuchova  
Professional self-awareness of pedagogical workers: an ethical approach to solving 
problems 
In the article the ethical approach in solving the problem of professional consciousness of 
pedagogical workers, norms and basic ethical rules of the teaching profession is revealed. The 
motives of professional self-fulfillment and their adequacy, the importance of the ability to 
confront the challenges of the time are highlighted. The ways to prevent aggressive attacks on 
his address are suggested. The definition of the concept of «professional consciousness of 
pedagogical worker» is clarified.  
Key words: professional self-awareness, ethical rules, the motives of professional self-
realization, pedagogical worker. 
 
K. Masluik 
The personal self-determination as the categoty of various subjects 
Essence of concepts «self-determination», «personality self-determination» as cross-disciplint 
category is analysed. The looks of philosophers, sociologists, psychologists on internal 
maintenance, mechanisms and methods of forming of self-determination of personality are 
considered. The basic signs of personality self-determination are set: conscious purpose 
maiking and orientation on the future, taking into account present; system of values as context 
subsoil of person relation to itself and to the world on the whole; sociocultural settings; 
position; activity; close connection between the external determinants of choice and its 
internal acceptance. 
Key words: personality, self-determination, values, sociocultural settings, person’s relations 
to itself and to the world, present, future, position, activity. 
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S. Parshuk 
Professional self-development and self-perfection of primary school would-be teachers 
The article deals with the basic tasks of self-development and self-perfection during the 
preparation of future primary school teachers in higher education and the need to support the 
professional development of a teacher. The requirement of permanent personal and 
professional growth is one of the most important for the teaching profession. Exactly it 
connects with the report to a wide range of all latest achievements in culture, science and 
technology, higher standards and ideas in order to ensure the progressive development.  
Key words: self-development, self-perfection, professional activity. 
 

THE HISTORY OF PEDAGOGICAL EDUCATION  
J. Afonin 
Ancient ideas about upbringing in the letters of metropolitan Petro Mohyla 
Pedagogical views of metropolitan Petro Mohyla and his contribution into the development of 
the systems of school and higher education of Ukraine and Russia have been studied in the 
article. Pedagogical views of the thinker have been cleared up. It is mentioned that Petro 
Mohyla aimed to unite the ideas of the medieval scholasticism, Renaissance, reformers, 
ancient and Christian philosophers. The content of education in Kyiv collegiums, which was 
of scholastic character, has been analyzed. The importance of learning of pedagogical heritage 
of Petro Mohyla has been emphasized. Scientific works that clear up persistent work of the 
scientist as for the introduction of ancient ideas about upbringing in the sphere of Ukrainian 
education have been analyzed. 
Key words: Petro Mohyla, ancient, upbringing, pedagogical views. 
 
О. Braslavska 
Native geography education^ historical aspects of the XVII – the beginning of the ХХ 
сenturies 
The article reveales the history of a system of national geographic education. We study the 
ways and possibilities of its improvement in various social and political conditions. The 
contribution of eminents geographers and educators in the development of both geographical 
education and geography in general are defined. The organizational issues of national science 
and teaching methods, including geography are highlighted. The problems of higher 
education teachers geographers of the time is revealed. 
Key words: geography education, geography, methodology, educational process, teacher 
training geographer. 
 
O. Bunchuk  
The activity of the society for school education development of the ukrainian national 
school (1917–1920) 
The article considers the activities of the Society for school education development of the 
Ukrainian national school (1917–1920). As a result of research by the author established the 
main aspects of company’s activity in this direction, namely: creation of an integrated system 
of education; the opening of the first Ukrainian schools in Kyiv; the introduction of Ukrainian 
subjects at schools of different levels; preparation and publication of school textbooks, 
textbooks, terminology Ukrainian language; improvement of Ukrainian spelling; the device 
courses instructors in Ukrainian for teachers; development of a project of common schools; 
organisation of the all-Ukrainian teachers’ congresses. 
Key words: Society for school education, the Ukrainian national school, Ukrainization, 
cultural and educational activities, public organizations. 
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L. Holubnycha 
The development of the didactic categories in the pedagogical science 
The article deals with different approaches of the scientists to the problem of defining didactic 
categories, which are the part of pedagogical science. In particular, there cleared up three 
scientific approaches to separate, define and study the named phenomenon. They are the 
following: «pedagogical in general approach», «mixed approach», «didactical in essence 
approach». The formulation of definition «category» is given. Specialty of the «set» of 
categories in different sciences is underlined. The main notions of didactics are determined. 
The research is based on the analysis of material of the monographs, textbooks and other 
scientific literature on didactics and pedagogy by native authors of the second part of the XX-th – 
the beginning of the XХІ-st centuries. The fact is proved that the categories of learning theory 
form an open dynamic system, which is developing in the process of transforming the world 
and man and is reproducing objective interdependence of common ways of a man relation to 
the didactic process. The article shows the historiography of interpretation of some 
widespread didactic categories. Among them are the following: training, education, teaching 
methods, forms of learning, teaching and learning. 
Key words: didactics, didactic category, scientific approaches to separate didactic categories, 
«pedagogical in general approach», «mixed approach», «didactical in essence approach», 
historiography of didactic categories, organizing forms of training, methods of teaching, 
training, teaching, education, learning.  
 
N. Коliada  
Development of social and educational movement as objective factors of children’s 
movement (late XIX – early XX century) 
In this paper social development and educational movement of the late XIX – early XX 
century are characterized as an important objective factors of children’s movement – a new 
product targeted social education of the younger generation of diverse social and educational 
events, the main feature of which is the initiative, to some extent, self-organization and the 
public. An important methodological approach to the knowledge of children’s movement as a 
social and educational events are scientific understanding of the factors for its occurrence. An 
important objective factors of children’s movement consider the socio-pedagogical movement 
of the late XIX – early XX century. Based on the ideas of educators and reformers who have 
become the theoretical and practical basis, targeted stimulus of child activity and the 
emergence of child pedagogy movement. The leading idea of all concepts of education and 
training period studied was the humanist idea of self-worth of the child. 
Key words: development of social and educational movement, a children’s movement factors 
of children’s movement. 
 
S. Kulish  
Development of pedagogical education in the Kharkiv University (end of XIX century – 
early XX century) 
The article analyzes the nineteenth and early twentieth centuries, in which professors of 
Kharkiv University actively engaged in the search for innovation in the development of 
teacher education. Fruitful traditions of training scientific-pedagogical staff has been formed 
at the Kharkov national University named by V. N. Karazin, which recently celebrated its 
205th anniversary. Deep and creative reconsider them with modern positions of native 
historical experience creates prerequisites for the implementation of the principle of unity and 
continuity of historical and pedagogical process. In this regard, it is highly important to appeal 
to the retrospective training scientific-pedagogical personnel in the University in XIX 
century – early XX century. 
Key words: Kharkiv University, methods, pedagogy, professors, research and pedagogical 
education. 
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K. Nechyporenko  
The content of education in primary schools of Soviet Ukraine in 1958–1991 
In the article the concept «content of education» is described, and its components are defined. 
The main state documents, which influenced on perfection of the content of school education 
in 1958–1991, are analyzed. The main tendencies of the reform of school education in the 
noted period are determined. The content of mathematical component of education in primary 
schools of Soviet Ukraine from 1958 to 1991 is analyzed. The analysis of textbooks 
«Arithmetics» and «Mathematics» for primary schools of Soviet Ukraine of the noted period 
is carried out and the tasks which assist development of the intellectually-creative skills of the 
pupils of primary school are defined.  
Key words: the content of education, mathematical component of education, intellectually-
creative skills of the pupils of primary school, educational-methodical complex. 
 
N. Ratslav  
Methodical training of mathematics teachers at the Slavyansk State Pedagogical 
Iinstitute in the 60-s of the XX-th century 
The history of organizing the methodical training for the teachers of mathematics at the 
Slavyansk State Pedagogical Institute in the 60s of the XX-th century was collected, analyzed 
and shown in the article. On the basis of the archival documents the author considered and 
made the comparative analysis of the curricular used for teaching the full-time students of the 
Physics and Mathematics Department in the period under investigation. 
Key words: teacher of mathematics, curricular, pedagogical institute, students’ progress, 
political and educational work.  
 

THE PROFESSIONAL PREPARATION  
IN THE CONTEXT OF EUROINTEGRATION 

N. Bakhmat  
The competitiveness of primary school teacher under the conditions of education 
informatization 
The article defines the qualitative characteristics of a competitive teacher of primary school, 
the formation of which guarantee him the ability to compete at the professional labour market. 
The model of modern competitive teacher and the process of forming this integrated personal 
new formation have been schematically represented. The features of competitive teacher of 
primary school are defined by the following indications: value-motivational, cognitive, 
activity, informational and technological. One of the ways of realization of modern 
conceptual system approaches in professional teacher training is the formation of innovative 
integrated IT-environment. 
Key words: primary school teacher, competitiveness, professional competence, indications of 
graduate’s characteristics, IT-environment, education informatization. 
 
D. Borisenko  
Perspective strategy of information and communication development of higher 
education 
This paper deals with the current stage of development of information and communication 
education sector, promising directions of innovative ways to develop information and 
communication systems and an analysis of the implementation of information and 
communication bases in higher education. Attention is focused on identifying the problems of 
the adaptation process in the overall structure upgrade educational framework of the 
educational process . 
Key words: informatization, information and communication field, ICT, innovation, 
technology education. 
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S. Derkach 
Professional training of English teachers in the international educational policy: changes 
and perspectives 
One of the main initiatives on the parts of European Council and European Union is 
considered to work out new approaches towards language training and language teaching. 
This initiative has been explored in various scientific books. Recommendations of European 
Council given in this article dwell on vectors of European educational policy. 
Key words: teaching English, educational policy, teacher’s training, teacher of English. 
 
T. Severina 
Would-be teacher’s foreign professional competence under the conditions of the 
implementation of State Standard  
The article is dedicated to the problem of foreign professional training approaches in 
improvement at higher pedagogical educational establishments. The sense of the notion 
«would-be teacher’s foreign professional competence» is cleared up. The major tendencies of 
foreign professional training at humanitarian and pedagogical academy are presented. The 
principles and approaches to the foreign language lessons’ organization in the context of the 
new State Standard introduction are defined. 
Key words: foreign professional training, foreign professional competence, the State 
Standard, self-educational competence. 
 

 




