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ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНИХ ПРОФЕСІЙ 

 
В статті розглянуто підходи та принципи побудови інтегрованих 

професій. Теоретична значимість цієї роботи полягає в тому, що 
концептуально обґрунтовано нові підходи до процесу створення моделей 
професійної підготовки робітників зі складних електро- і радіотехнічних 
професій. Практична значимість цієї роботи полягає в тому, що 
розроблено й упроваджено в навчальний процес ПТНЗ прогностичні 
професійні моделі (навчальні плани) навчального процесу для різних 
професій.  

Ключові слова: інтегрована професія, навчальний процес, 
спеціальність, прогностична професійна модель. 

 
В статье рассмотрены подходы и принципы построения 

интегрированных профессий. Теоретическая значимость этой работы 
заключается в том, что концептуально обоснованны новые подходы к 
процессу создания моделей профессиональной подготовки рабочих по 
сложным электро- и радиотехнических профессий. Практическая 
значимость этой работы заключается в том, что разработаны и 
применены в учебном процессе ПТУЗ прогностические профессиональные 
модели (учебные планы) учебного процесса для разных профессий. 

Ключевые слова: интегрированная профессия, учебный процесс, 
специальность, прогностическая профессиональная модель. 

 
Approaches and principles of construction of the integrated trades are 

considered in the article. The theoretical importance of this work consists in 
proved new approaches to process of creation of models of vocational training 
of workers on difficult electro-and radio engineering trades. The practical 
importance of this work consists in developed and applied in educational 
process of professional educational institutions prognostic professional models 
(curricula) of educational process to different trades. 

Key words: the integrated trade, educational process, speciality, 
prognostic professional model. 
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В 1995 р. виникла потреба в фахівцях нового типу для експлуатації 
житлового фонду експлуатаційних контор. Тобто виникла проблема 
обслуговування житлового фонду при нових формах господарювання. І в 
нас виникла ідея створити таку професію, у якій було б декілька 
спеціалізацій. Результатом подальших досліджень стала розробка 
принципово нової професії, яка стояла у класифікаторі під назвою 
«Консьєрж». Досліджуючи умови експлуатації житлових будинків, ми 
дійшли висновку про необхідність спеціальності, якою передбачалися б 
такі види робіт, які допомагали б експлуатувати ці будинки і надавати 
послуги їх мешканцям. 

Отже, ми пішли шляхом створення інтегрованої професії, тобто 
вперше теоретично була обґрунтована й побудована інтегрована професія 
для будівельної галузі, до складу якої ввійшли три спеціальності. 

Основні спеціальності, які були включені в цю професію (рис. 1): 
– штукатур, маляр, лицювальник-плиточник (майстер опоряджу-

вальних робіт) III–IV розрядів; 
– електрослюсар III–IV розрядів; 
– столяр III розряду. 
 

 

 
Рис. 1 

 
Навчальний план і програми з предметів для нової професії були 

розроблені за завданням Науково-методичного центру професійно-
технічної освіти Міністерства освіти і науки України. Нова професія 
здобула назву «Робітник з комплексного обслуговування та ремонту 
будинків». 

Увесь пакет документації був розроблений у 1995 році. Експеримен-
тальна перевірка усього дидактичного наповнення здійснювалася на базі 
Кіровоградського професійного ліцею з 1996 по 2001 рік. У результаті 
успішної перевірки Міністерством освіти і науки України та Міністерством 
праці України професія була включена у Класифікатор професій [13]. 

До складу прогностичної професійної моделі фахівця із професії 
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«Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків» (код КП 
7129.2) входять: 

1. Прогностична професійно-кваліфікаційна характеристика. Ця 
модель була розроблена винахідником відповідно до програми досліджень 
відділення педагогіки і психології професійно-технічної освіти АПН СРСР, 
початих у 1989 році під керівництвом академіка Б. С. Гершунського. 
Подальші дослідження з конструювання професійних моделей проводи-
лися у проблемній лабораторії професійно-технічної освіти Міжнародної 
академії проблем людини в авіації і космонавтиці (з 1992 року і до нині).  

Запропонована прогностична професійна характеристика включає як 
традиційні розділи (знання, навички й уміння), так і специфічні 
(психологічні особливості, елементи творчої діяльності та ін.) [1]. 

2. Навчальні плани рекомендовані Науково-методичним центром 
професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки України та 
впроваджені у навчальний процес у навчальних закладах України [2].  

3. Навчальний план і програми з предметів «Електротехніка з 
основами промислової електроніки», «Освітлення і силове електроустат-
кування», «Електромонтажні роботи», «Інформатика», «Креслення» та ін. 
[3–12]. Вони були розроблені і сконструйовані на основі прогностичної 
професійно-кваліфікаційної характеристики. Апробація експериментальної 
моделі, навчального плану і програм здійснювалася в різних регіонах 
України (Кіровоградська, Донецька, Миколаївська, Дніпропетровська, 
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська області, Автономна Респуб-
ліка Крим). 

4. Уніфікована програма з предмета «Електротехніка з основами 
промислової електроніки» розроблена і апробована у навчальному процесі 
на замовлення Міністерства освіти і науки України [3]. Під час розробки 
цієї програми були використані кваліфікаційні характеристики різних 
електро- і радіотехнічних професій. За основу було взято дві 
найпоширеніші професії – «Радіомеханік з обслуговування та ремонту 
радіотелевізійної апаратури» і «Електромонтажник з освітлення та 
освітлювальних мереж». Завдяки своїй уніфікованості ця програма 
знайшла застосування для підготовки фахівців всіх професій, де 
вивчається предмет «Електротехніка з основами промислової електро-
ніки», а це приблизно 70% усіх професій. В основу розробленої програми 
покладено прогностичний метод відбору змісту навчального матеріалу, а 
також принцип історичності та послідовності вивчення тем і розділів. 

5. Навчальний посібник «Електротехніка з основами промислової 
електроніки» (лабораторний практикум) розроблено, видано і апробовано 
у навчальному процесі на замовлення Міністерства освіти і науки України 
[3]. За допомогою лабораторного практикуму і наведеного в ньому 
уніфікованого лабораторного обладнання можна виконувати будь-яку 
кількість лабораторних робіт з «Електротехніки», «Промислової електро-
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ніки» та інших суміжних предметів («Радіоелектроніка», «Телебачення», 
«Імпульсна техніка», «Джерела живлення» та ін.), використовуючи при 
цьому різні методичні прийоми. 

Процес вивчення предмета «Електротехніка з основами промислової 
електроніки» складається із двох циклів: теоретичного і практичного. На 
практичний цикл пропонується відводити до 30 % навчального часу. 
Раніше цього не можна було зробити, тому що, по-перше, не було 
відповідних дидактичних матеріалів, по-друге, відповідного навчального 
обладнання. Нами розроблено і апробовано у навчальному процесі 
дидактичні матеріали і навчальне обладнання. Контроль навчального 
процесу може здійснюватися як за допомогою комп’ютера, так і з 
використанням спеціальних карток-завдань, алгоритмічних інструкцій та 
інших методів [1]. Водночас розроблені критерії оцінювання з предмета, 
які складаються із: 

а) знань, навичок і вмінь з кожної теми і розділу; 
б) матеріалу предмета, який повинен знати учень; 
в) питань для розвитку логічного мислення (тобто розроблені 

інтегровані завдання для учнів, які претендують на більш високий 
кваліфікаційний розряд); 

г) контрольних завдань з різних тем предмета. 
Програми контролю знань, навичок і вмінь зберігаються в пам’яті 

комп’ютера, що дає змогу в автоматичному режимі контролювати весь 
процес навчання, розділяючи його на певні інтервали. 

6. Уніфіковане лабораторне обладнання, за допомогою якого можна 
виконувати лабораторні роботи з різних предметів електро- і 
радіотехнічних професій – «Електротехніка з основами промислової 
електроніки», «Радіоелектроніка», «Телебачення» та ін. – демонструвалося 
на ВДНГ України у 1986 і 1989 рр. і було відзначено дипломами першого і 
другого ступеня. У 1991 році на Всесоюзному конкурсі технічних засобів 
навчання уніфіковане лабораторне обладнання з комплексом методичного 
забезпечення було відзначено дипломом першого ступеня, а авторові було 
присвоєно звання «Кращий раціоналізатор профтехосвіти СРСР». У 1995 
році на конструкцію цього уніфікованого лабораторного устаткування 
одержано патент Російської Федерації [14]. 

7. Програма й підручник «Креслення» для складних електро- і 
радіотехнічних професій, які розроблено, видано і апробовано у навчаль-
ному процесі на замовлення Міністерства освіти і науки України [5]. 

Нині підготовлено 2-ге видання підручника «Креслення». У нього 
включено тести, за допомогою яких можна контролювати знання учнів 
після кожного розділу. Для тестових завдань використовується та ж 
програма ПК, що була використана для предмета «Електротехніка з 
основами промислової електроніки». Після кожного розділу наведені 
завдання, які учні повинні виконати, допоможе виявити їхні уміння з 
побудови тих або інших креслень. Ряд завдань виконується із 
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застосуванням ПК, що дає можливість учням ближче познайомитися з 
комп’ютерними програмами (CorelDraw, AutoCAD та ін.). 

8. Програма і навчальні посібники з предмета «Інформатика» [7–9]. 
У процесі підготовки програм нам довелося зіткнутися з методикою 
викладання цього предмета. Його у ПТНЗ почали викладати з 1980 року. 
Теоретичні дослідження були проведені нами в лабораторії прогнозування 
змісту і методів навчання професійно-технічної системи навчання, а 
констатувальні експерименти були проведені в навчальних закладах різних 
типів: ПТНЗ № 82 (м. Стаханов); ПТНЗ № 17 (м. Олександрія); Кіровог-
радський професійний ліцей, Кіровоградський кібернетико-технічний 
коледж, загальноосвітні школи № 34, № 26 (м. Кіровоград) та ін. 

Практична значимість цієї роботи полягає в тому, що створено 
дидактичні матеріали, які дають можливість по-новому організувати 
процес вивчення предмета «Інформатика» і водночас допомогти учням 
застосувати знання, набуті під час виконання практичних завдань з 
«Інформатики» та вивчення таких предметів, як «Креслення», «Електро-
техніка з основами промислової електроніки» та ін. 

9. Навчальні посібники «Електромонтажні роботи», «Освітлення і 
силове електроустаткування» (лабораторний практикум) розроблено, 
видано і апробовано у навчальному процесі на замовлення Міністерства 
освіти і науки України [4; 6]. 

У процесі побудови моделі для цієї професії були використані ті самі 
підходи, що й при конструюванні моделі за професією «Радіомеханік з 
обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури» [1]. 

Розробка принципово нового навчально-методичного комплексу 
дала нам змогу реалізувати інтенсивні методи навчання з професії 
«Робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків». Завдяки 
чому скоротився час навчання у деяких випадках до 30 %. Економія часу 
дала можливість включати у навчальні програми вивчення нових 
технологій і обладнання. 

Дані досліджень з апробації підручників, навчальних посібників та 
іншої навчально-методичної літератури показали, що можна створити 
уніфіковані навчально-методичні комплекси, які можна використовувати у 
навчальному процесі під час підготовки фахівців різних професій. 

Отже, підготовка кваліфікованого робітника за професією «Робітник 
з комплексного обслуговування та ремонту будинків» дозволила: 

1) скоротити термін підготовки в 3 рази, що дуже важливо для 
сьогоднішніх ринкових відносин; 

2) значно скоротити кошти в процесі підготовки інтегрованої 
професії (приблизно в 5 разів); 

3) використання модульної технології навчання дозволяє дуже легко 
змінити напрямок підготовки – замінивши один модуль іншим. Наприклад, 
замість «майстра опоряджувальних робіт» можна підготовляти кваліфіко-
ваного робітника із спеціалізації «слюсар-сантехнік». 
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Стаття присвячена проблемі реалізації професійної спрямованості 

фундаментальних дисциплін у вищій школі на основі міжпредметних 
зв’язків при навчанні майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного 
профілю. Наведено алгоритм відбору змісту, методів і засобів навчання 
на основі міжпредметних взаємозв’язків фундаментальних і спеціальних 
дисциплін за видами і функціями професійної діяльності. 

Ключові слова: професійна спрямованість навчання, фундамен-
тальні дисципліни, міжпредметні зв’язки, види діяльності, функції 
діяльності, інженер-педагог. 

 
Статья посвящена проблеме реализации профессиональной направ-

ленности преподавания фундаментальных дисциплин в высшей школе на 
основе межпредметных связей при обучении будущих инженеров-
педагогов компьютерного профиля. Приведен алгоритм подбора содер-
жания, методов и средств обучения на основе межпредметных 
взаимосвязей фундаментальных и специальных дисциплин по видам и 
функциям профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная направленность обучения, 
фундаментальные дисциплины, межпредметные связи, виды деятель-
ности, функции деятельности, инженер-педагог. 

 
The article is devoted to the implementation problem of professional 

orientation of teaching basic science in high school on the basis of 
interdisciplinary connections in training future engineer-pedagogues of 
computer profile. Adduced an algorithm for selection of content, methods and 
means of learning through interdisciplinary linkages of fundamental and 
specialized disciplines by the types and functions of the professional activity. 

Key words: professional orientation of training, basic science, 
interdisciplinary communication, activities, functions, operations, engineer-
pedagogue. 
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На сучасному етапі розвитку вищої освіти, який характеризується 
інтенсивністю інноваційних процесів, особливого значення набуває 
диференціація фундаментальних дисциплін та методик їх навчання 
залежно від профілю підготовки фахівців. Однак, як показали результати 
досліджень [1; 2], у студентів виникають сумніви в доцільності якісного 
вивчення таких фундаментальних наук, як: фізика, хімія, біологія, 
математика і застосування їх законів у подальшій професійній діяльності. 
Це обумовлено тим, що існують протиріччя між високим науково-
методичним потенціалом фундаментальних наук і недостатнім його 
використанням у системі професійної підготовки майбутніх фахівців, 
відсутністю чітких методичних рекомендацій щодо шляхів і методів 
реалізації професійно-орієнтованого навчання студентів певного профілю. 

У зв’язку з цим набуває актуальності проблема вдосконалення 
підготовки майбутніх фахівців, що вимагає уточнення змісту та 
поліпшення якості навчання фундаментальних дисциплін, забезпечення їх 
професійної та практичної спрямованості, використання методів і засобів 
навчання, які сприяють міцному засвоєнню знань, формуванню вмінь і 
навичок, інтелектуальному розвитку особистості студентів. 

Деякі проблеми теоретичних і методичних основ професійної 
підготовки майбутніх інженерів-педагогів відображені в дослідженнях 
В. Андронова, В. Безрукової, В. Бессараба, Р. Горбатюка, І. Главатських, 
Е. Зеєра, Г. Карпової, О. Коваленко, Л. Тархан та ін. Проблема 
професійного спрямування фундаментальних дисциплін була предметом 
дослідження багатьох науковців. Зокрема навчання фізики студентів 
різних спеціальностей досліджували П. Атаманчук, Л. Благодаренко, 
І. Богданов, Г. Бушок, А. Касперський, В. Лапінський, М. Мартинюк, 
М. Махмутов, В. Сергієнко, Л. Сергієнко, Н. Стучинська, В. Шарко, 
М. Шут; професійно-орієнтоване навчання математики – І. Главатських, 
В. Копетчук, Н. Стучинська та ін. Однак питання вдосконалення методики 
навчання фундаментальних дисциплін у вищих закладах освіти з 
інженерно-педагогічними спеціальностями комп’ютерного профілю на 
сучасному етапі залишаються недостатньо висвітленими. 

Метою статті є висвітлення проблеми реалізації міжпредметних 
зв’язків за видами та функціями діяльності при професійно-орієнтованому 
навчанні фундаментальних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів 
комп’ютерного профілю. 

Поліпшенню якості професійної підготовки студентів сприяє 
наскрізна спрямованість всіх компонентів педагогічної системи на 
досягнення кінцевої мети формування висококваліфікованого фахівця в 
певній галузі [3]. На нашу думку, необхідно конкретизувати професійне 
спрямування фундаментальних і спеціальних дисциплін для повноцінного 
формування професійних якостей особистості студентів. У цьому випадку 
підвищення ефективності навчання фундаментальних дисциплін можливе 
шляхом посилення їх прикладного характеру й практичного застосування і, 
як наслідок, професійної спрямованості. 
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У дисертаційній роботі В. Копетчук [6, с. 15–16] професійно-
спрямоване навчання визначено як «специфічний процес пізнавання 
особистістю об’єктивної дійсності, спрямований на оволодіння системою 
знань з основ певної професії, вміннями та навичками їх практичного 
застосування, досвідом власного професійного вдосконалення». 

Професійна спрямованість навчальних предметів у системі вищої 
освіти визначається такими характеристиками, як-то: стимулювання 
мислення студентів, активізація пізнавального інтересу, підвищення їх 
активності при формуванні професійних знань, умінь, навичок, демон-
страція можливостей практичного застосування вивченого матеріалу [7]. 
На нашу думку, в курсі фундаментальних дисциплін доцільно навчати 
майбутнього фахівця аналізу виробничих ситуацій, вирішення проблем і 
завдань, пов’язаних з ними; моделювати професійну діяльність у навчаль-
ному процесі; організовувати професійно-спрямовану дослідницьку діяль-
ність; одночасно з цим формувати активну, творчу особистість, здатну 
самостійно будувати і коригувати свою власну навчально-пізнавальну 
діяльність протягом усього життя і мотивувати до цього інших [8]. 

Отже, навчання фундаментальних наук у вищому навчальному 
закладі має бути побудовано з урахуванням орієнтації на спеціальність 
майбутньої професії студента. Оскільки студенти вже обрали професію, то 
основне завдання викладача допомогти їм встановити зв’язки між 
навчальною дисципліною та майбутньою трудовою діяльністю. Ми 
вважаємо, що навчальний процес необхідно будувати так, щоб студенти 
відчували потребу в усвідомленні навчального матеріалу, а не просто 
запам’ятовували теоретичні положення. Тільки за такої умови вони 
зможуть зрозуміти закономірності, що вивчаються, і необхідність цих 
знань для практичної діяльності, що, у свою чергу, підвищить якість 
підготовки майбутніх фахівців. 

Підготовка студентів у вузі має бути спрямована на формування 
умінь здійснювати певні види діяльності (проектна, технологічна, науково-
дослідна, аналітична [4]) для виконання професійних функцій. Вони 
складають функціональну структуру будь-якої діяльності, у тому числі 
педагогічної та інженерної. 

На основі порівняльного аналізу навчальної діяльності студентів при 
вирішенні завдань і виконання лабораторних робіт з фундаментальних 
дисциплін ми виділили найбільш загальні її види, які відповідають 
професійної діяльності педагога та інженера: 

– Проектна (проектування етапів проведення експерименту, підбір 
необхідного обладнання, оформлення звітів з лабораторних робіт, 
складання плану виконання завдання), яка може бути покладена в основу 
професійної діяльності як інженера, так і педагога, при проведенні 
розрахунків, складанні специфікації спроектованого обладнання, офор-
мленні проектної документації, розробки схем, креслень, приладів, 
проектуванні алгоритму діяльності оператора, плануванні навчального 
процесу, змісту навчального матеріалу, засобів навчання; 
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– Технологічна (експлуатація лабораторного обладнання), відпові-
дає професійній діяльності при експлуатації, ремонті та модернізації 
виробничого обладнання; 

– Науково-дослідна (проведення експерименту, виконання вимірю-
вань, проведення розрахунків, вирішення завдань), що є основою 
професійної діяльності фахівця при випробуванні обладнання і нових 
програмно-апаратних засобів, дослідженні та удосконаленні великих 
систем обробки та зберігання даних, дослідженні педагогічних умов 
підготовки кваліфікованих працівників; 

– Аналітична (математична обробка, аналіз результатів експери-
менту і рішення задачі, перевірка їх достовірності), що може бути 
покладена в основу такої професійної діяльності, як: аналіз можливостей 
мережевих ресурсів і режимів роботи, формування вимог до технологій і 
методикою виконання робіт, розробка методики навчання персоналу на 
підприємстві та навчальних закладах, аналіз етапу навчального процесу, 
прогнозування та корекція результатів навчання і т.п. 

Рішення проблеми досягнення високої якості вищої освіти полягає в 
розумінні навчання як особистісно опосередкованої взаємодії студента з 
усіма елементами навчального процесу як системи. Тому важливою 
передумовою досягнення означеної мети є створення таких психолого-
педагогічних умов, в яких студент має можливість зайняти активну 
особистісну позицію і повною мірою розкритися як суб’єкт навчальної 
діяльності. 

У дисертаційній роботі [2] нами на прикладі курсу фізики для 
студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю 
обґрунтовані і експериментально перевірені педагогічні умови професійно-
орієнтованого навчання, серед яких провідною є використання міжпред-
метних зв’язків за видами і функціями професійної діяльності. 

Дійсно, як показують проведені нами дослідження [1; 2], основою 
підвищення навчальної мотивації й отримання нового знання є 
міждисциплінарні зв’язки, що ілюструють застосування фундаментальних 
законів і явищ у подальшій професійній діяльності студентів. Ця умова є 
вичерпною, оскільки дає можливість систематизувати й узагальнювати 
знання студентів з суміжних навчальних дисциплін, сприяє формуванню у 
них цілісного уявлення про професію, дозволяє удосконалювати зміст 
навчальних предметів, встановлюючи зв’язок основ наук з майбутньою 
професійною діяльністю, зменшує дублювання матеріалу, що вивчається в 
різних дисциплінах. 

Під міжпредметними зв’язками в педагогічній літературі розуміють 
дидактичні умови, що забезпечують послідовне відображення в змісті 
природничо-наукових дисциплін об’єктивних взаємозв’язків, що діють у 
природі. Ці взаємозв’язки виявляються як в основних теоріях, так і в 
науково-дослідних методах [9]. 

Міжпредметні зв’язки забезпечують упорядкованість, систематич-
ність та широке узагальнення знань, спрямованість на конкретну професію. 
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Зміст курсу фізики повинен відігравати роль фундаментальної бази, без 
якої неможлива успішна діяльність інженера-педагога будь-якого профілю. 

Інтеграцію змісту фундаментальних та професійно-орієнтованих 
навчальних дисциплін ми здійснили шляхом міжпредметних зв’язків за 
видами і функціями діяльності інженера-педагога.  

При вивченні фізики і професійно-орієнтованих навчальних 
дисциплін можна виділити знання та вміння, необхідні для виконання 
технологічної, проектної, науково-дослідної, аналітичної видів діяльності з 
фізики, що відповідає професійній діяльності інженера-педагога комп’ю-
терного профілю. 

Визначення міжпредметних зв’язків за функціями професійної 
діяльності інженера-педагога дозволило уточнити форми, методи та засоби 
навчання, за допомогою яких буде відбуватися залучення студентів до 
перелічених вище видів діяльності.  

Нами розроблено алгоритм добору змісту, методів та засобів 
навчання на основі міжпредметних взаємозв’язків фундаментальних та 
спеціальних дисциплін за видами та функціями професійної діяльності 
інженера-педагога. Сутність алгоритму полягає в виділенні змісту, методів 
і засобів для формування умінь виконувати діяльність щодо здійснення 
певної професійної функції під час вивчення спеціальних дисциплін, і 
застосуванні їх для навчання законам і теоріям з фундаментальних 
дисциплін (рис. 1). 

Зміст завдань, спрямованих на формування певного способу дії, 
може бути різним залежно від функції діяльності інженера-педагога, для 
виконання яких їх необхідно застосувати. 

Розглянемо докладно даний алгоритм на прикладі курсу фізики для 
студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю. 

 

 
 

Рис. 1. Схема дії алгоритму добору змісту, методів та засобів навчання на основі 
міжпредметних взаємозв’язків фундаментальних і спеціальних дисциплін за 

видами та функціями професійної діяльності інженера-педагога 
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Структура професійної діяльності інженера-педагога комп’ютерного 
профілю включає два компоненти: педагогічний та інженерний [5]. 
Педагогічна діяльність інженера-педагога пов’язана з роботою в 
професійних навчальних закладах усіх рівнів акредитації. Крім того, 
інженер-педагог комп’ютерного профілю підготовлений для роботи у 
відділах комп’ютеризації навчальних закладів, підприємств та фірм різних 
галузей промисловості. Тому інженерна діяльність фахівця зазначеного 
профілю передбачає розробку комп’ютерних технологій обробки 
інформації, програмування, роботу з різними професійними програмними 
продуктами, настройку та ремонт комп’ютерної техніки. 

Основними професійними функціями інженера-педагога комп’ютер-
ного профілю є виробничо-технологічна, проектувальна, дослідницька, 
організаційно-управлінська, дидактична, розвивально-виховна та методо-
логічна [2]. 

Фізика є базовою дисципліною в навчальному процесі підготовки 
фахівців технічного та комп’ютерного профілю. Розуміння фізичних явищ 
і фундаментальних законів, які їх пояснюють, становить не тільки основу 
для оволодіння надалі спеціальними дисциплінами, але й сприяє 
інтелектуальному та духовному розвитку студентів. 

Навчання фізики інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, на 
нашу думку, необхідно проводити в тісному взаємозв’язку майбутньої 
інженерної та педагогічної діяльності. Такий підхід, по-перше, сприяє 
підвищенню професійної, а як наслідок, навчальної мотивації, і по-друге, 
паралельно з розвитком професійно-педагогічної спрямованості особис-
тості майбутнього інженера-педагога відбувається і розвиток інженерно-
педагогічного мислення студентів. 

Тому одним з головних завдань професійно-спрямованого навчання 
фізики є навчання студентів способам виконання перерахованих видів 
діяльності при вирішенні і складанні задач і виконанні лабораторних робіт 
як загальноосвітнього, так і професійного змісту. Визначити зміст 
прикладних питань курсу можна, виходячи з аналізу міжпредметних 
зв’язків фізики та спеціальних дисциплін. 

Наприклад, для здійснення дидактичної функції (планування 
навчального процесу, добору навчального матеріалу, дидактичних засобів) 
інженеру-педагогу необхідно виконати проектну діяльність, здійснення 
якої входить до змісту навчальної дисципліни «Методика професійного 
навчання». При цьому застосовуються такі методи навчання як: частково-
пошуковий, проектний; та засоби: «розробити план-конспект уроку», 
«скласти завдання у тестовій формі», «підготувати мультимедійну 
презентацію». Відповідно до методу міжпредметних взаємозв’язків за 
видами та функціями діяльності ці методи та засоби доцільно 
використовувати при формуванні вмінь виконувати проектну діяльність з 
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фізики, тобто має місце виконання студентами завдань типу: «скласти 
опорний конспект з теми», «розробити завдання у тестовій формі до теми», 
«підготувати мультимедійну презентацію результатів дослідження з теми».  

На основі експериментальних результатів [2] встановлено, що 
залучення студентів до навчальної діяльності, відповідної проектної, 
технологічної, науково-дослідної та аналітичної професійної діяльності, 
більш ефективно відбувається шляхом використання частково-пошуко-
вого, проблемного і методу проектів на лекційних, практичних, 
лабораторних заняттях, а також і при організації самостійної роботи. 

Врахування міжпредметних зв’язків загальної фізики та професійно-
орієнованих навчальних дисциплін відіграє важливу роль у формуванні 
мотивації та інтересу до вивчення фізики. Такий підхід сприяє 
усвідомленому засвоєнню необхідних знань, умінь і навичок студентів при 
підготовці до майбутньої професійної діяльності. Необхідно організувати 
більш глибокий зв’язок між навчальними дисциплінами, що сприяє 
формуванню у студентів загальних міжпредметних понять. Важливо, щоб 
один предмет розвивав деякі поняття або групу понять і передавав ці 
знання в суміжні навчальні дисципліни. 
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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ УМІНЬ І НАВИЧОК  

УСНОГО Й ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ В СТУДЕНТІВ 
НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

 
У статті розглядається аутентичний текст як основа для 

розвитку усного й писемного мовлення в студентів немовних 
спеціальностей. Згідно з сучасними дослідженнями, висвітлено етапи 
роботи з автентичним текстом, які сприяють розвитку усного й 
писемного мовлення. Автор підкреслює, що робота студентів з 
англомовним текстом допомагає вчителю викликати цікавість до 
вивчення іноземних мов, розвинути креативність, уяву, розумові якості 
студентів, активувати знання лексики та граматики, розвивати уміння 
усного та писемного мовлення. Автор підводить підсумок, що процес 
опрацювання тексту мотивує студентів вивчати англійську мову, сприяє 
покращенню розуміння головної ідеї тексту, допомагає виявити труднощі, 
які викликають у студентів під час усного та писемного мовлення. 

Ключові слова: усне й писемне мовлення, автентичний текст, 
іноземна мова, розвиток умінь спілкування, комунікативна компетенція. 

 
В статье рассматривается аутентичный текст как основа для 

развития устной и письменной речи у студентов неязыковых специаль-
ностей. Согласно современным исследованиям, в статье показаны этапы 
работы с иноязычным текстом, которые содействуют развитию устной 
речи. Автор подчеркивает, что работа студентов с англоязычным 
текстом помогает учителю вызвать интерес к изучению иностранных 
языков, развить креативность, воображение, умственные качества 
студентов, активировать знания лексики и грамматики, развивать 
умение устной и письменной речи. Автор подводит итог, что процесс 
обработки текста мотивирует студентов изучать английский язык, 
способствует улучшению понимания главной идеи текста, помогает 
выявить трудности, которые вызывают у студентов во время устной и 
письменной речи. 

Ключевые слова: устная и письменная речь, аутентичный текст, 
иностранный язык, развитие умений общения, коммуникативная компетенция. 
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The authentic text, as a basis of students oral and written language 
development is considered in the article. According to the modern researches, 
the article describes the stages of students work with the foreign-language text 
which promote the development of oral speech. The author emphasizes that 
students work with the foreign-language text helps teacher to promote interest to 
study foreign languages, to develop creative capabilities, imagination, mental 
student’s activity, to activate lexico-grammatical material, to develop the ability 
of oral and writing speech. The author comes to the conclusion that the process 
of work with writing text promotes students motivation to study English, 
promotes understanding the contents of the text better, helps to decide problem 
of oral and writing foreign studying speech. 

Key words: oral and written language (speech), authentic text, 
development of communicative skills, communicative competence, text exercises, 
students work, foreign-language text. 

 
Освіта XXI століття зорієнтована на підготовку кваліфікованих 

фахівців, які б практично володіли навичками та вміннями іншомовного 
професійного спілкування у зв’язку із виходом українських підприємств та 
організацій на міжнародний ринок, що вимагає розвитку нових засобів 
усної та писемної комунікації від майбутніх фахівців. Відповідно до 
програми з іноземної мови навчання майбутніх фахівців у немовних вузах 
повинне носити професійно-орієнтований характер. Навчання усного і 
писемного мовлення носить яскраво виражену професійну спрямованість і 
ставить за мету – розвивати вміння іншомовного спілкування. У процесі 
курсу навчання іноземної мови в немовному вузі має бути здійснений 
перехід від вивчення іноземної мови як навчального предмету до його 
практичного застосування у професійних цілях. 

У першу чергу викладач ставить за мету навчити студентів 
корректно і ефективно формулювати власну точку зору з теми, яка 
розглядається, погоджуватися або не погоджуватися з чужою думкою, 
правильно формулювати думки, робити висновки, будувати докази з 
використанням різних аргументів, тобто уміти логічно й аргументовано 
оформляти свої думки в усній і письмовій іншомовній мові з активним 
задіюванням умінь раціонального критичного мислення. 

Аналіз зарубіжних і вітчизняних наукових досліджень та публікацій 
свідчить про започаткування розв’язання даного питання, а саме у працях 
Л. В. Власенко, Ю. В. Дегтярьової, Л. М. Жигжитової, Л. В. Заниної, І. І. Єре-
менко, І. І. Суліми, А. А. Колобкової, М. В. Куимової, Н. П. Меньшикової, 
Н. Г. Соловйової.  

Мета статті – розглянути питання розвитку в студентів немовних 
спеціальностей усного іншомовного мовлення з опорою на аутентичний 
текст. 

Згідно з освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра, 
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спеціаліста і магістра (2002) різних напрямів провідною настановою в 
оволодінні іноземною мовою студентів ВНЗ є «формування необхідної 
комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного 
спілкування в усній та письмових формах» [8]. Випускники ВНЗ повинні 
уміти обмінюватися інформацією іноземною мовою в усній та писемній 
формах, самостійно здійснювати пошук необхідної інформації, а також 
уміти спілкуватися іноземною мовою, як основним засобом міжнародної 
комунікації. Провідним напрямом в оволодінні іноземною мовою студен-
тами немовних вищих навчальних закладів є здобуття ними такого рівня 
комунікативної компетенції, яка б дозволяла користуватися іноземною 
мовою у певній галузі професійної діяльності. У зв’язку з цим все 
більшого значення набувають проблеми подальшого вдосконалення мето-
дики навчання усному мовленню іноземною мовою за обраним фахом та 
підвищення рівня володіння випускниками немовних вузів іноземною 
мовою у професійній сфері спілкування [4]. Майбутні фахівці повинні 
володіти навичками та вміннями як писемною, так і усною іншомовними 
комунікаціями як важливими аспектами професійної діяльності [1, с. 418–425]. 

Вивчаючи іноземну мову, у руслі комунікативного підходу однією з 
актуальних проблем стає навчання основам спілкування. Як відомо, 
спілкування можна здійснювати усно або письмово. Відповідно існують 
дві основні форми мови – усна і письмова. 

Завданням курсу «Практика усного та писемного мовлення» 
(іноземна мова) є поглиблення знань особливостей усного та писемного 
мовлення, оволодіння мовленнєвими моделями і набором необхідного 
вокабуляру, а також розвиток навичок усного спілкування та роботи з 
галузевою науковою літературою. Для розвитку усного мовлення 
пропонуються монологічні висловлювання та діалоги за запропонованою 
комунікативною ситуацією у межах теми, визначеною програмою.  

Велику допомогу в досягненні цього завдання у процесі навчання 
мають автентичні матеріали, за допомогою яких викладач може 
підтримувати інтерес до мови як засобу спілкування, розвивати 
комунікативну культуру студентів. Крім того, коректне використання 
автентичних письмових матеріалів на заняттях дозволяє реалізувати 
основні педагогічні принципи наочності, доступності і посильності, 
науковості, активності, міцності, ситуативності, життєвої орієнтації 
навчання, соціокультурній спрямованості.  

На основі автентичних матеріалів можна розвивати всі види мовної 
діяльності. Крім того, в методичній літературі наголошується, що при 
роботі з автентичними текстами студенти можуть: 

– по-своєму інтерпретувати сенс тексту, спираючись на власний 
життєвий досвід, відчуття, знання;  

– змінювати вихідний текст, ставити питання, фантазувати; 
самостійно спробувати висловитися з теми, що їх цікавить;  
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– виступати від імені різних героїв, описувати події, висловлювати 
свою думку, тобто активно включатися в процес спілкування;  

– навчатися письмовому мовленню. 
Аналіз методичної літератури, а також власного досвіду роботи 

свідчить про те, що, працюючи з автентичними письмовими текстами на 
занятті, викладач має можливість вирішити наступні проблеми: 

– підвищення інтересу до вивчення іноземної мови;  
– розвиток творчих здібностей, уяви; 
– мотивація розумової діяльності студента, пов’язаної з висуненням 

гіпотез, пошуком і ухваленням рішення, аналізом, узагальненням; 
– активізація лексико-граматичного матеріалу, підвищуючи міру 

його тренування і засвоєння; 
– розвиток умінь усного і письмового мовлення [6; 7].  
Розглядаючи іншомовний текст як базу для усного і писемного 

мовлення, слід зазначити, що він повинен відповідати наступним вимогам:  
 враховувати потреби, інтереси студентів (містити елементи 

новизни, цікавості); 
 враховувати майбутню спеціальність і професійні інтереси 

студентів (здійснення професійної спрямованості курсу іноземної 
мови стимулює інтерес до вивчення мови); 

 співвідноситися з темою, що вивчається, мати спрямованість на 
вирішення конкретної комунікативної задачі; 

 відповідати не лише поняттю сучасності мови, але і критеріям 
нормативності і частотності вживання; 

 враховувати соціокультурні реалії, що відображають характерні 
особливості мовної поведінки, дотримуючи етичні і естетичні 
норми [5]. 

Іншими словами, при відборі текстів слід враховувати комунікативні 
і когнітивні потреби студентів, відповідати рівню складності їх мовному 
досвіду в іноземній мові, враховувати професійну зацікавленість студентів 
(майбутні сфери діяльності, ситуації професійного спілкування).  

 Вилучення інформації у процесі читання створює сприятливі умови 
для мовної ситуації. На жаль, у більшості випадків, основне місце при 
роботі з текстом займає читання, переклад, тренувальні мовні вправи, 
побудова питань (частіше викладачем), вивчення і переказ тексту 
студентами. 

При цьому слід пам’ятати, що відтворення вивченого напам’ять 
тексту не можна назвати мовою. І хоча такі усні висловлювання інколи 
заохочуються, на ділі залишаються малоефективними, оскільки не 
відбувається перенесення здобутих навиків в іншу ситуацію. В результаті, 
коли студент стикається з необхідністю висловитися іноземною мовою, він 
не може успішно вирішити це завдання, не знаходить потрібних слів, 
допускає помилки в поєднанні слів і граматичному оформленні 
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висловлювання, а іноді й взагалі не бере участь у дискусії. 
Робота з текстом складається, згідно з сучасними рекомендаціями, з 

трьох етапів: pre-reading, reading, afterreading.  
На етапі pre-reading студенти ознайомлюються з тематикою тексту, 

створюється автентичне середовище спілкування, формується мотиваційна 
база, студенти забезпечуються фоновими знаннями. На етапі pre-reading 
основний вид мовленнєвої діяльності – аудіювання – є першою ланкою у 
ланцюгу інтегрованого навчання. Після прослуховування тексту слідує 
говоріння, оскільки отримання інформації через зорово-слуховий канал 
викликає власні мовленнєві реакції слухача (принцип інтенсивного 
використання фонових знань). Тому наступна стадія – це обговорення 
прослуханого тексту [2, с. 6]. 

На етапі reading відбувається індивідуальне читання мовчки всіма 
студентами за методикою: survey, question, read, recite, review. Таким 
чином формуються у студентів навички та вміння самостійної роботи з 
текстом. 

Після закінчення читання іде наступний етап роботи – 
післятекстовий, тобто обговорення. Студенти обговорюють прочитаний 
текст, тобто іде наступна ланка методики інтегрованого навчання, яка 
з’єднує читання і говоріння – afterreading activities. Студенти відповідають 
на запитання викладача, порівнюють прочитане з припущеннями з етапу 
pre-reading, роблять висновки, обмінюються враженнями. Далі студенти 
працюють з індивідуальними текстами, які доповнюють інформацію 
основного тексту. Після прочитання індивідуальних текстів іде їх 
обговорення у групах з трьох осіб [3].  

Таким чином, для того, щоб процес роботи над текстом був 
ефективним необхідна відповідна серія вправ, орієнтована як на 
формування мовних навиків і умінь, так і на розвиток здібностей творчого 
переосмислення тексту. Пропонована нижче система вправ включає три 
етапи: 

1. Передтекстові вправи (pre-reading exercises), що забезпечують 
створення відповідної лінгвістичної і ситуативної атмосфери для 
сприйняття тексту. До них можна віднести наступні завдання: 

– read the following key words and phrases, name the theme of the text; 
– underline key words in the text; 
– place logically the following sentences; 
– divide the text into three parts: introduction, main part, conclusion; 
– read the text (paragraph), underline unknown words. 
2. Текстові вправи (reading exercises), направлені на виділення 

змістових віх у тексті і розуміння одиничних фактів, встановлення 
змістового зв’язку між одиничними фактами тексту, об’єднання окремих 
фактів тексту в одне ціле:  

– read the first paragraph, find the sentence which has the basic 
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information; 
– choose the sentences which describe…; 
– indicate the paragraph which tells about…; 
– find (write, name) main (key) facts which tell about…; 
– explain the following idea about… . 
3. Післятекстові вправи (afterreading exercises), направлені на 

контроль розуміння основного змісту прочитаного тексту, розвиток умінь 
висловлювати свою думку. Тут можна запропонувати наступні завдання: 

– answer the following questions; 
– explain the drawing which is given to the text; 
– agree / disagree with the following statements; 
– enlarge the following statements; 
– find issues which are connected with the main idea of the text. 
Після читання проводиться стадія писемного мовлення, яка реалізує 

принцип автономії, коли створюється писемний текст для досягнення 
комунікативного ефекту. 

Писемне мовлення також можна поділити на декілька етапів:  
– етап підготовки та збору інформації; 
– етап складання варіантів самого тексту;  
– етап рецензування; 
–  етап переробки тексту, його редагування.  
Таким чином, для проведення читання застосовується принцип 

інтегрованого навчання, де задіяні всі види мовленнєвої діяльності. 
Запропонована система роботи над письмовим текстом не є 

універсальною, це лише один із можливих варіантів навчання усного і 
писемного мовлення на основі автентичного тексту. Крім того, слід ще раз 
відзначити, що метою підготовки студента-немовних спеціальностей з 
іноземної мови є досягнення такого рівня практичного володіння мовою, 
яка дає можливість користуватися мовою для отримання інформації з 
обраної спеціальності, а також брати участь у спілкуванні з носіями мови, 
що дозволяє їм відчувати себе упевнено і комфортно в іншомовному 
середовищі [6]. 

Отже, використання автентичних текстів на заняттях з іноземної 
мови сприяє розумінню змісту прочитаного тексту, формує навички усного 
і писемного мовлення, створює підґрунтя для професійного розвитку 
студента.  
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СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
У статті представлено поняття та зміст готовності майбутніх 

фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності. 
Розкрито її структуру, що складається з наступних компонентів: 
мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного, рефлексивного та 
відповідні критерії. Розроблено показники та рівні (низький, середній, 
високий) сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності. 

Ключові слова: здоров’язбережувальна діяльність, майбутні фахівці 
з фізичної реабілітації, готовність, компоненти, критерії, показники, рівні. 

 
В статье представлено понятие и содержание готовности будущих 

специалистов по физической реабилитации к здоровьесберегающей 
деятельности. Раскрыто ее структуру, состоящую из следующих 
компонентов: мотивационного, когнитивного, операционно-деятельност-
ного, рефлексивного и соответствующие критерии. Разработаны 
показатели и уровни (низкий, средний, высокий) сформированности 
готовности будущих специалистов по физической реабилитации к 
здоровьесберегающей деятельности. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая деятельность, будущие 
специалисты по физической реабилитации, готовность, компоненты, 
критерии, показатели, уровни. 

 
The article presents the concepts and content of the future specialists in 

physical rehabilitation readiness to health care activity. Disclosed its structure, 
consisting of the following components: motivational, cognitive activity, 
operation-reflexive and relevant criteria. Indicators have been developed and 
levels (low, medium, low) formation of readiness of future specialists in physical 
rehabilitation to health care activities. 

Key words: health care activity, future specialists in physical 
rehabilitation, readiness, components, criteria, indicators, levels. 
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Сучасна система освіти в Україні висуває якісно нові вимоги до 
існуючого рівня готовності випускників вищих навчальних закладів до 
професійної діяльності. Сьогодні суспільству потрібні ініціативні та 
самостійні люди, здатні до швидкого оновлення знань, розширення 
навичок і вмінь, освоєння нових сфер діяльності, готові постійно 
удосконалювати себе і власну діяльність відповідно до потреб суспільства.  

Формування системи вимог до якості організації професійної 
підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації виражається через її 
спрямованість на підготовку компетентного фахівця нової генерації, 
підготовленого для здійснення здоров’язбережувальної діяльності та 
конкурентноздатного на ринку оздоровчо-реабілітаційних послуг. 

Аналіз літератури з досліджуваної проблеми показав, що явище 
готовності було предметом вивчення педагогів і психологів М. Дьяченка, 
Л. Кандибовича, Є. Клімова, Н. Кузьміної, С. Рубінштейна та ін. Ними 
встановлена чітка залежність і зв’язок між станом готовності фахівця та 
ефективністю його професійної діяльності.  

Проблему професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації у вищих навчальних закладах досліджували Т. М. Бугеря, 
Л. Б. Волошко, А. М. Герцик, Т. В. Д’яченко, І. П. Зенченков, В. О. Кукса, 
О. І. Міхеєнко, О. В. Погонцева, М. Я. Романишин, А. Ризик, Л. П. Сущенко. 

Незважаючи на вагомі результати наукових пошуків, сутність та 
структурні компоненти готовності майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності не з’ясовано. 

Метою статті є уточнення сутності готовності майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності, визначення її 
компонентів, критеріїв, показників та рівнів сформованості.  

Готовність особистості до діяльності зумовлюється багатьма 
факторами, найважливішим серед яких є система методів і цілей, наявність 
професійних знань і умінь, безпосереднє включення особистості в 
діяльність, у процесі якої найбільш активно формуються потреби, інтереси 
й мотиви здобуття суттєвих, значущих, найбільш сучасних знань та вмінь. 
Одним із найскладніших завдань вивчення готовності до професійної 
діяльності є виокремлення її основних компонентів, інакше кажучи, її 
структури. 

О. І. Ковальова тлумачить поняття «готовність до здоров’язбережу-
вальної діяльності» як професійну властивість педагога, в якій виражається 
ступінь засвоєння ним соціального досвіду в аспекті здоров’язбереження, 
спрямованого на зберігання і зміцнення власного здоров’я і здоров’я 
учасників освіти, а також здатністю користуватися цим досвідом у 
майбутній професійній діяльності. Характеристиками готовності до 
здоров’язбереження є обізнаність, свідомість, діяльнісність, умілість [2, с. 18]. 

В. І. Бобрицька виокремлює такі компоненти готовності до здорової 
життєдіяльності: мотиваційний (конструювання у фахівців стійких 
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мотивацій до збереження і зміцнення здоров’я індивіда); когнітивний 
(розширення педагогічних знань у галузі здоров’язбереження); поведін-
ково-діяльнісний – оволодіння прийомами та способами здоров’язбережу-
вальної діяльності; професійно-технологічний (формування практичних 
умінь та навичок реалізації здоров’язбережувального педагогічного 
процесу) [1, с. 239]. 

А. С. Москальова визначає такі компоненти готовності до 
здоров’язбережувальної діяльності: аксіологічний – систему цінностей 
(провідне місце серед яких посідає здоров’я), які мотивують студента на 
здоров’язбережувальну діяльність і формують позитивне ставлення до неї; 
когнітивний – систему необхідних знань про теоретичні і методичні 
основи здоров’язбережувальної діяльності; діяльнісний – уміння студента 
здійснювати здоров’язбережувальну діяльність і наявність необхідних для 
неї якостей особистості; управлінський – уміння студента прогнозувати, 
планувати, організовувати, контролювати, аналізувати, здійснювати 
рефлексію здоров’язбережувальної діяльності [3, с. 99]. 

Готовність майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до 
здоров’язбережувальної діяльності розглядається нами як інтегративне 
утворення особистості, що складається з мотиваційного, когнітивного, 
операційно-діяльнісного і рефлексивно-аналітичного структурних компо-
нентів та характеризується мотивами і переконаннями до здійснення 
оздоровчо-профілактичних і просвітницьких заходів, а також професійно 
орієнтованими знаннями, уміннями й навичками та особистісними 
якостями, які спрямовані на відновлення втрачених функцій організму 
індивіда з метою досягнення ним оптимального фізичного стану. 

Визначено такі критерії сформованості готовності майбутніх фахів-
ців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності, як 
мотиваційний (визначає ступінь сформованості у студента мотивації до 
професійного навчання, яке дозволить йому здійснювати здоров’язбережу-
вальну діяльність), когнітивний (визначає ступінь оволодіння студентом 
сукупністю професійно орієнтованих знань, необхідних йому для 
здійснення здоров’язбережувальної діяльності), операційно-діяльнісний 
(визначає ступінь сформованості у студента проектувально-конструктив-
них, виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок для 
здійснення здоров’язбережувальної діяльності) і рефлексивний (визначає 
ступінь сформованості у студента соціальної креативності та здатності до 
самоосвіти і саморозвитку для ефективного здійснення здоров’язбережу-
вальної діяльності) (рис. 1). 

Показниками мотиваційного критерію є наявність у студента 
потреби у збереженні здоров’я, пізнавального інтересу до науково-
практичної інформації здоров’язбережувального характеру, його мотива-
ційно-ціннісна орієнтація на здоров’язбережувальну діяльність.  
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Рис. 1. Критеріальна система оцінки рівнів сформованості готовності майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності 

 
Показниками когнітивного критерію є системність, повнота і 

ґрунтовність професійно орієнтованих знань, необхідних студенту для 
здійснення здоров’язбережувальної діяльності, до яких віднесено знання 
про: індивідуальне та суспільне здоров’я як професійну проблему; 
законодавство в галузі фізичної культури і галузі охорони здоров’я; 
організаційну структуру майбутньої професійної діяльності фахівця з 
фізичної реабілітації; особливості організації здоров’язбережувальної 
діяльності в оздоровчо-реабілітаційних закладах; закономірності форму-
вання духовного, фізичного й психічного здоров’я людини на різних 
етапах її онтогенезу; критерії оцінки норми і відхилень духовного, 
фізичного і психічного розвитку, адаптаційних реакцій організму людини 
до дії географічних, кліматичних, соціальних і фізичних чинників; 
фактори, що сприяють зміцненню здоров’я, підвищенню розумової та 
фізичної працездатності; типологічні особливості організму здорової 
людини та морфофункціональні основи патологічних процесів, захворю-
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вань і травм; складові чинники здорового способу життя; основи 
профілактики різних патологічних станів людини; механізми відновлення 
втрачених функцій організму індивіда з метою досягнення ним 
оптимальних фізичних кондицій; форми, методи і засоби оздоровчо-
реабілітаційної діяльності; механізми лікувальної дії фізичних вправ; 
особливості комплексного застосування засобів фізичної реабілітації у 
здоров’язбережувальній діяльності; особливості застосування сучасних 
здоров’язбережувальних технологій, традиційних і сучасних оздоровчих 
систем. 

Показниками операційно-діяльнісного критерію є наявність у 
студента проектувально-конструктивних, виконавських та аналітико-
рефлексивних умінь і навичок щодо здійснення здоров’язбережувальної 
діяльності. Проектувально-конструктивні уміння та навички включають 
гностичні (уміння здобувати, поповнювати та розширювати свої знання 
про засоби, принципи, методи та форми здоров’язбережувальної 
діяльності), проектувально-прогностичні (уміння планувати оздоровчо-
реабілітаційні заходи відповідно до загальної, стратегічної мети 
здоров’язбереження, фізіолого-гігієнічних, психолого-педагогічних факто-
рів, а також оптимальних видів, методів та прийомів здоров’язбережу-
вальної діяльності) та конструктивні уміння та навички (уміння 
комплексно використовувати різноманітні фізичні вправи, природні та 
преформовані фізичні чинники для відновлення здоров’я людини; 
визначати розумову і фізичну працездатність, готовність до систематичних 
фізичних навантажень у різні вікові періоди). Виконавські уміння та 
навички включають мотиваційно-стимулюючі (уміння сформувати 
позитивну мотивацію на відновлення здоров’я; доступно пояснювати 
завдання заняття та особливості рухових дій, що рекомендуються людині), 
розвиваючі (уміння проводити педагогічну та просвітницьку діяльність у 
процесі фізичної реабілітації; навчати людей оцінювати свій фізичний 
стан, виявляти шкідливі фактори, що негативно впливають на здоров’я, 
використовувати фізичні навантаження, природні чинники та інші 
доступні засоби для відновлення, зміцнення і збереження здоров’я), 
організаційні (уміння направляти процеси відновлення, зміцнення і 
збереження здоров’я відповідно до індивідуальних особливостей 
духовного, фізичного і психічного розвитку людини; організовувати 
методичне забезпечення оздоровчо-реабілітаційних занять фізичними 
вправами для людей, які займаються фізичною культурою самостійно) та 
комунікативні уміння та навички (уміння налагоджувати правильні 
взаємини фахівця з фізичної реабілітації з реабілітантом, з колегами; 
використовувати різні механізми формування міжособистісних взаємин 
учасників оздоровчо-реабілітаційного процесу, попереджувати і долати 
конфлікти у спілкуванні). Аналітико-рефлексивні уміння та навички 
охоплюють контрольно-регулюючі (уміння визначати ступінь стомлення 
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людини після фізичних і розумових навантажень; визначати 
протипоказання до виконання фізичних і розумових навантажень у зв’язку 
з віком, станом здоров’я) й оцінювально-результативні уміння та навички 
(уміння об’єктивно оцінювати результати власної діяльності; контролю-
вати ефективність реабілітаційних програм на всіх етапах фізичної 
реабілітації та визначати їх відповідність віку та фізичній підготовленості 
людини). 

Показниками рефлексивно-аналітичного критерію є повнота прояву 
соціальної креативності студента, його здатність до самоосвіти й 
саморозвитку з метою ефективного здійснення здоров’язбережувальної 
діяльності.  

Залежно від прояву визначених показників сформованість готовності 
майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної 
діяльності доцільно розглядати на трьох рівнях: низькому, середньому й 
високому. 

Низький рівень сформованості готовності майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності характери-
зується відсутністю у студента потреби у збереженні здоров’я, 
пізнавального інтересу до науково-практичної інформації здоров’язбе-
режувального характеру, мотиваційно-ціннісної орієнтації на здоров’я-
збережувальну діяльність; відсутністю проектувально-конструктивних, 
виконавських та аналітико-рефлексивних умінь і навичок щодо здійснення 
здоров’язбережувальної діяльності; відсутністю соціальної креативності та 
здатності до самоосвіти й саморозвитку для ефективного здійснення 
здоров’язбережувальної діяльності. 

Середній рівень сформованості готовності майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності характери-
зується наявністю у студента достатньо вираженої потреби у збереженні 
здоров’я, пізнавального інтересу до науково-практичної інформації 
здоров’язбережувального характеру, мотиваційно-ціннісної орієнтації на 
здоров’язбережувальну діяльність; достатніми професійно орієнтованими 
знаннями, необхідними для здійснення здоров’язбережувальної діяльності; 
достатньо вираженими проектувально-конструктивними, виконавськими 
та аналітико-рефлексивними уміннями і навичками щодо здійснення 
здоров’язбережувальної діяльності; помірно вираженою соціальною 
креативністю та здатністю до самоосвіти і саморозвитку для ефективного 
здійснення здоров’язбережувальної діяльності. 

Високий рівень сформованості готовності майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності характеризу-
ється наявністю у студента чітко вираженої потреби у збереженні здоров’я, 
пізнавального інтересу до науково-практичної інформації здоров’язбере-
жувального характеру, мотиваційно-ціннісної орієнтації на здоров’язбере-
жувальну діяльність; ґрунтовними професійно орієнтованими знаннями, 
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необхідними для здійснення здоров’язбережувальної діяльності; чітко 
вираженими проектувально-конструктивними, виконавськими та аналітико- 
рефлексивними уміннями і навичками щодо здійснення здоров’язбере-
жувальної діяльності; чітко вираженими соціальною креативністю та 
здатністю до самоосвіти і саморозвитку для ефективного здійснення 
здоров’язбережувальної діяльності. 

Отже, вивчення готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації 
до здоров’язбережувальної діяльності та визначення її структури 
дозволило нам наповнити конкретним змістом кожен з критеріїв: 
мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний і рефлексивно-
аналітичний. Залежно від прояву сукупності критеріїв і показників 
готовність студентів до здоров’язбережувальної діяльності диференцію-
ється на такі рівні: високий, середній, низький. 

Перспективами подальшого дослідження є експериментальна 
перевірка ефективності формування готовності майбутніх фахівців з 
фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності із застосуван-
ням виділених критеріїв і показників досліджуваної якості. 
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ДОСВІД РОЗВИТКУ МЕДІАОСВІТИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ 
 

Стаття присвячена проблемам розвитку медіаосвіти в зарубіжних 
країнах. На основі аналізу теоретичної літератури визначено терміни 
«медіа» та «медіаосвіта». В статті зосереджено увагу на розвитку 
медіаосвіти як специфічного напряму педагогічної науки в провідних 
країнах світу (Великобританія, Канада, США, Польща) та на етапах 
розвитку й ключових поняттях медіаосвіти. Відображено розвиток 
медіаосвіти в Україні та в Росії. 

Ключові слова: медіа, медіаосвіта, освіта, розвиток, зарубіжні 
країни. 

 
Статья посвящена проблемам развития медиаобразования в 

зарубежных странах. На основе анализа теоретической литературы 
определены термины «медиа» и «медиаобразование». В статье 
сосредоточено внимание на развитии медиаобразования как специ-
фического направления педагогической науки в ведущих странах мира 
(Великобритания, Канада, США, Польша) и на этапах развития и 
ключевых понятиях медиаобразования. Отображено развитие медиаобра-
зования в Украине и в России. 

Ключевые слова: медиа, медиаобразование, образование, развитие, 
зарубежные страны. 

 
The article deals with the problems of development of mediaeducation 

abroad. On the basis of the analysis of theoretical literature the terms «media» 
and «mediaeducation» have been defined. The attention in the article is 
concentrated on the development of mediaeducation as specific direction of 
pedagogical science in the leading countries of the world (Great Britain, 
Canada, USA, Poland). The heed is paid to the stages of development and the 
key concepts of mediaeducation. Development of mediaeducation in Ukraine 
and Russia is shown. 

Key words: media, mediaeducation, education, development, foreign 
countries. 
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Прогрес та розвиток інформаційних технологій та їх активне 
використання в повсякденному житті кожної людини спричинив зміну ролі 
медіа в комунікації. Виникла ситуація, в якій медіа стали «повноправними 
учасниками» процесу комунікації. Людина – продукт суспільства, його 
перспективи визначаються провідною сферою громадського буття. Коли 
Е. Фромм створював узагальнену модель людини XX ст. як людини-
споживача, він починав від характеристики провідної галузі громадського 
життя до другої половини XX ст. Такою галуззю був індустріальний 
розвиток, і суспільство цієї епохи було індустріальним суспільством. 
Епоха технотронної цивілізації знайшла своє філософське обґрунтування в 
прогресивних виступах багатьох філософів кінця XX ст. З невеликими 
доповненнями це визначення сучасної епохи можна вважати доведеним 
науковим фактом і початковим пунктом для теоретичного пророцтва типу 
людини XXI ст. [16]. 

Дослідженнями у сфері медіаосвіти займаються як вітчизняні 
дослідники, так і зарубіжні вчені. Серед зарубіжних вчених можна 
виділити Л. Зазнобіна, Ю. Усова, О. Федорова, О. Шарикова та ін. 
Дослідження в цьому напрямі проводяться вітчизняними дослідниками, 
зокрема В. Івановим, Л. Найдьоновою, Г. Онкович, Б. Потятинником та ін.  

Сучасний світ важко представити без медіа-засобів масової 
комунікації (традиційно сюди прийнято включати друк, пресу, 
телебачення, кінематограф, радіо, звукозапис і систему Інтернет). 
Особливу значущість в житті людства медіа набула за останні 40–50 років. 
Медіа сьогодні – одна з найважливіших сфер в житті людей усієї планети. 
Американські соціологи підрахували, що в середньому американець, що 
прожив до 75 років, має в розпорядженні приблизно 50 років активної, 
позбавленої сну діяльності. І 9 років з них він витрачає на те, щоб дивитися 
телевізор. Тільки в середині 90-х років ХХ ст. американські споживачі 
витратили 56 мільярдів доларів на різного роду медіапродукцію. З них – 
$5,4 мільярда на квитки в кіно, $23 мільярди – на кабельне телебачення, 
$12 мільярдів – на музичні та відео диски. На рубежі XXI ст. в 99 % 
американських сімей, у яких є діти і підлітки до 18 років, був хоч би один 
телевізор, 74 % сімей користувалися кабельним або супутниковим 
телебаченням, 69 % – користуються персональними комп’ютерами (з них 
45 % підключені до Інтернету). В середньому американський школяр 
витрачає більше шести годин в день на спілкування з медіа (42 % цього 
часу йде на перегляд телепередач і фільмів і лише 12 % – на читання 
друкарських текстів). У інших країнах ці цифри, можливо, не такі 
вражаючі, проте на початку ХНІ ст. без медіа немислимий соціокуль-
турний розвиток будь-якої нації практично в усіх областях, включаючи, 
зрозуміло, освіту [15]. 

Уроки з медіаграмотності, які вже кілька десятиліть стали частиною 
шкільної програми в США, Великій Британії, Німеччині, Австралії, 
країнах Північної Європи, спрямовані на потребу в умінні працювати з 
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інформацією [10, с. 5–6]. 
Теорія і дослідження медіа (засобів спілкування між людьми) – 

Media Studies – одна з наймолодших і модних галузей соціальних і 
гуманітарних наук у світовому масштабі. Провідні вчені пишуть про 
медіакультуру як самостійну сферу, інші дотримуються думки, що це 
загальна характеристика культури XX–XXI ст. [12, с. 4]. Тому актуальність 
вищезгаданої проблематики і зумовила вибір теми нашого дослідження. 

В документах ЮНЕСКО вказується, що медіаосвіта – це навчання 
теорії та практичним умінням для опанування сучасними мас-медіа, які 
розглядаються як частина специфічної, автономної галузі знань у 
педагогічній теорії та практиці; її слід відрізняти від використання медіа як 
допоміжних засобів у викладанні інших галузей знань [11].  

Сучасні зарубіжні та вітчизняні дослідники визначають медіаосвіту як:  
– частину основних прав кожного громадянина будь-якої країни 

світу на свободу самовираження і права на інформацію та інструмент 
підтримки демократії. При цьому медіаосвіту вони рекомендують усім 
державам запровадити в свої національні навчальні плани, в систему 
додаткової, неформальної та «пожиттєвої» освіти [10, с. 6]; 

– як процес формування і поширення вміння свідомого і 
критичного користування медіа ресурсами суспільства у всіх соціальних та 
вікових групах;  

– як напрям в педагогіці, що вивчає «закономірності масової 
комунікації (преси, телебачення, радіо, кіно, відео і так далі). Основні 
завдання медіаосвіти: підготувати нове покоління до життя в сучасних 
інформаційних умовах, до сприйняття різної інформації, навчити людину 
розуміти її, усвідомлювати наслідки її дії на психіку, опановувати способи 
спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою 
технічних засобів» [8, с. 555]; 

–  як процес розвитку особистості з допомогою засобів масової 
комунікації (медіа) з метою формування культури спілкування з медіа, 
творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, умінь 
повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу і оцінки медіатекстів, 
навчання різним формам самовираження за допомогою медіатехніки  
[9, с. 20]; 

– медіаосвіта пов’язана одночасно з пізнанням того, як створю-
ються і поширюються медіатексти, так і з розвитком аналітичних 
здібностей для інтерпретації і оцінки їх змісту (тоді як вивчення медіа 
(media studies) зазвичай зв’язується з практичною роботою зі створення 
медіатекстів). Як медіаосвіта (media education), так і вивчення медіа (media 
studies) спрямовані на досягнення цілей медіаписьменності [2, p. 9494]; 

– медіаосвіта (media education) пов’язана з усіма видами медіа 
(друкарськими і графічними, звуковими, екранними і так далі) і різними 
технологіями; воно дає можливість людям зрозуміти, як масова 
комунікація використовується в їх соціумах, опанувати здібності 
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використання медіа в комунікації з іншими людьми [14, с. 22]; 
– це вивчення медіа, одночасно пов’язана з пізнанням того, як 

створюються і розповсюджуються медіа-тексти, а також з розвитком 
аналітичних здібностей для інтерпретації та оцінки їх змісту. Вивчення 
медіа (media studies) пов’язується з практичною роботою зі створення 
медіатекстів [11, с. 6–7]. 

Зазначимо, що, починаючи з 60-х рр. ХХ ст., в провідних країнах 
світу (Великобританія, Канада, Австралія, Франція, США та ін.) в 
педагогічній науці сформувався специфічний напрям «медіаосвіта», 
покликаний допомогти школярам і студентам краще адаптуватися у світі 
медіакультури, освоїти мову засобів масової інформації, уміти аналізувати 
медіатексти і так далі. Так, в канадській провінції Онтаріо з 1987 р. 
медіаосвіта стала обов’язковим компонентом навчання в середніх школах з 
7 по 12 клас. Дещо пізніше медіаосвіта була впроваджена в шкільне 
навчання усіх провінцій Канади. Медіаосвіта інтегрована в уроки рідної 
мови в сучасних школах Великобританії, де, приміром, 25000 
старшокласників і 8000 студентів університетів вибрали курс медіа для 
складання підсумкових іспитів. Інтенсивному розвитку медіаосвіти в 
багатьох країнах сприяла експансія американських засобів масової 
комунікації: багато європейських медіапедагогів намагалися і намагаються 
розвивати так зване «критичне мислення» учнів, щоб допомогти їм 
протистояти дії заокеанської масової культури [15]. 

Російський вчений А. Федоров визначає такі головні етапи розвитку 
медіаосвіти у світі: становлення медіаосвіти (у першій половині ХХ ст.); 
етап домінування кіноосвіти і аудіовізуальної письменності (у 60–70-х рр. 
ХХ ст.); етап медіаутворення на матеріалі усіх видів медіа (з 80-х рр. 
ХХ ст.) [15]. 

У країнах Європи, зокрема, у Сполученому Королівстві існує давня 
традиція навчання в області медіаосвіти, яка йде корінням в 30-ті роки 
ХХ ст. – час утворення Британського інституту кіно. Як і в інших країнах, 
спочатку центром вивчення тут було кіномистецтво і преса, але поступово 
сталося розширення спектру. Медіаосвіта стала опиратися на матеріали 
телебачення, Інтернету та ін. На першому етапі рух розвивався згідно зі 
схемою, спрямованою на протистояння шкідливому впливу медіа. Як 
такий, термін медіаосвіта не вживався. Починаючи з 60-х рр., 
медіакультура стала вивчатися в більшості британських університетів, але 
лише через 40 років була введена в національний навчальний план.  

Медіапедагог Л. Мастерман у своїх дослідженнях вивчав розвиток 
медіаосвіти у Великобританії. На його думку, у 30-х рр. медіакультура 
була «навчанням проти медіа і протистояла його суті, розвиваючись, в 
основному, згідно «прищепної парагдигмі». Наступним кроком було 
входження в школу нового покоління учителів 60-х рр., які безпосередньо 
були знайомі з національною культурою. Саме вони разом з учнями 
відповідали на питання: «Для чого необхідно вивчати медіа?». 
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Медіаосвіта в Великій Британії була спрямована, головним чином, на 
вивчення медіа як «популярної культури». У 70-х рр. медіапедагоги також 
в деяких випадках спиралися на французькі теорії, орієнтовані на 
семіотичне трактування медіатекстів як знакових систем. Період  
80–90 рр. – час розвитку науково-методичних досліджень в країні. У 90-
х рр. були обгрунтовані ключові поняття медіаосвіти в роботах 
К. Безелгет, Е. Харта і Дж. Баукера – «агентство медіа», «аудиторія медіа», 
«технологія медіа», «мови медіа», «категорія медіа», «репрезентація медіа» 
[7, с. 25–26].  

Британський дослідник медіаосвіти Л. Мастерман виділив чотири 
найважливіші сфери медіаосвіти: авторство, власність і контроль в 
медійній галузі; способи досягти ефекту впливу медіатексту (способи 
кодувати інформацію); репрезентація навколишнього середовища через 
медіа; медійна аудиторія. За Л. Мастерманом, ефективність медіаосвіти 
можна оцінити за двома основними критеріями: здатністю учнів 
застосовувати своє критичне мислення у нових ситуаціях і кількістю 
зобов’язань і мотивацій, висловлених ними щодо медіа. Медіаосвіта 
сприяє зміні відносин між учнем і вчителем, створює підґрунтя для 
роздумів і діалогів. Тобто процес медіаосвіти – це швидше діалог, ніж 
дискусія. Отже, медіаосвіта розвиває відкритіших і демократичніших 
педагогів, вона спрямована переважно на групове навчання [10, с. 14].  

Розвиток медіа освіти в Республіці Польща відбувається активними 
темпами. Проблеми медіаосвіти знаходять відображення в наукових 
працях таких вчених, як А. Анджеєвської, Й. Беднарека, Б. Семенецького, 
В. Струковського та ін. Зазначимо, що у польській освітній літературі 
вперше поняття медіапедагогіки ввів на початку 80-х рр. ХХ ст. 
Л. Бандура. Науковець визначив, що медіа педагогіка є науковою 
субдисципліною, предметом дослідження якої є використання в 
навчальному процесі мас-медіа та технічних ресурсів. Згаданий дослідник 
звертав увагу, що медіа педагогіка, будучи суспільною наукою, має зв’язки 
з теорією комунікації [3, с. 26–27].  

У другій половині 90-х рр. ХХ ст. у вищих навчальних закладах 
Польщі створено кафедри медіа та інформаційних технологій, проводяться 
конференції з питань медіапедагогіки для дітей, молоді, дорослих і людей з 
фізичними вадами [5, с. 130].  

До предмета дослідження медіапедагогіки польські науковці відносять: 
– багатоаспектний аналіз властивостей і можливостей різних видів 

медіа; 
– визначення їх освітніх функцій; 
– вивчення і пояснення механізмів навчання через медіа; 
– дослідження дієвості і способу впливу медіа на емоції, 

світобачення, а також моральних цінностей дітей і молоді; 
– моделювання медійних повідомлень з навчальними і виховними 

цілями; 
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– розробка методики використання медіа в процесі навчання, 
виховання, самоосвіти, навчання на відстані, а також паралель-
ного навчання [1]. 

Динамічний розвиток нових медіа веде до дискусії над проблемою 
розширення педагогічного простору. В 1997 р. В. Стриковський сформував 
мету медіапедагогіки, яка полягала в пошуці певних основних, спільних, 
підтверджених емпіричних механізмів одержання і впливу медіа на освіту. 
Також автор визначив напрями та цілі діяльності медіа педагогіки:  

– медіа в суспільній комунікації, проблеми суспільної природи 
медіа, вплив комунікації на суспільство, медійні інституції і механізми, що 
вирішують про їх програму, концепції медійних суспільств і їх вплив на 
освітні системи, система освіти і медіа;  

– медійна освіта, що займається навчально-виховним процесом в 
усіх формах навчання, навчання протягом життя і самоосвіти, методикою 
медійного і інформатичного навчання, технологією навчання;  

– інформаційні технології, які вивчають питання, пов’язані зі 
знанням з технологічної сторони медіа і їх обслуговування, для того щоб 
використовувати їх в повсякденному житті;  

– використання комп’ютера в педагогіці [4, с. 18].  
Зазначимо, що порівняльний аналіз дав можливість зробити 

висновок, що розвиток медіаосвіти в Росії й Україні протягом багатьох 
десятиліть радянського періоду практично співпадав. Медіаосвітні заняття 
мали факультативний характер і залежали від ентузіазму конкретних 
педагогів. У теорії і методиці домінували естетичний і практичний 
підходи.  

На початку 90-х рр. у Росії стали поширюватися ідеї провідних 
західних медіапедагогів. Знайомство із західними медіаосвітніми 
концепціями відбулося на міжнародних конференціях. У 2000-х рр. в Росії 
різко збільшилася кількість публікацій на медіаосвітню тему. З 1992 р. по 
2014 р. науково-дослідні проекти російських учених з медіаосвітньої 
тематики неодноразово отримували ґрантову підтримку Міністерства 
освіти і науки Російської Федерації, Російського гуманітарного наукового 
фонду, Російського фонду фундаментальних досліджень та ін. Навчальну 
дисципліну «медіаосвіта» викладають у різних вищих навчальних 
закладах.  

Проте справедливо відзначаються і негативні тенденції розвитку 
медіаосвітнього процесу в Росії: накопичений досвід і результати 
досліджень залишаються недостатньо відомими і використовуються в 
неповну силу, внаслідок того, що медіаосвіта все ще не просунулася від 
стадії експерименту до стадії широкого практичного застосування.  

У 90-х роках ХХ ст. в «Українському педагогічному словнику» було 
розширено визначення поняття «медіаосвіта». Основними завданнями 
медіаосвіти є: підготувати нове покоління до життя в сучасних 
інформаційних умовах, до сприйняття різної інформації, навчити людину 
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розуміти її, усвідомлювати наслідки її дії на психіку, опановувати способи 
спілкування на основі невербальних форм комунікації за допомогою 
технічних засобів» [6].  

Перша половина 90-х рр. ХХ ст. не була для українських 
медіапедагогів продуктивною: очевидно, політичні і економічні проблеми 
не давали можливості сконцентруватися на «другорядних» напрямах 
педагогіки. Хоча окремі примітні акції (конференції, фестивалі) 
проводилися, наприклад, Національною асоціацією діячів кіноутворення 
України. 

Новою сторінкою в розвитку української медіаосвіти почався 
1999 р., коли у Львівському національному університеті був створений 
Інститут екології масової інформації під керівництвом Б. Потятиника, який 
налагодив співпрацю з американськими медіаосвітніми асоціаціями й узяв 
курс на розробку нових підходів в галузі медіапедагогіки.  

Асоціація медіапедагогіки України заснувала свій власний науковий 
журнал (не лише у електронній, але і друкованій версіях), в якому 
опубліковуються статті з проблем медіаосвіти і медіакомпетентності, а 
також відкрили нову спеціальність у вищих навчальних закладах « з медіа 
педагогіки» з наданням кваліфікації «медіапедагог». Українські медіапеда-
гоги визнають, що все більше уваги звертається до проблем 
медіапедагогіки (м. Київ і м. Львів), що дозволяє оптимістично дивитися в 
майбутнє [13]. 

Таким чином, медіаосвіта може мати різний зміст і може бути 
реалізована в різних формах залежно від того, яку з перерахованих цілей 
ми хочемо досягти і до кого вона адресується. Цей процес має на меті 
формування медіа компетенцій, а також підготовку свідомого і активного 
одержувача медійних послуг. 

Система освіти сьогодні має бути спрямована на навчання членів 
суспільства протягом всього життя, використовуючи комплекс різноманіт-
них інноваційних засобів і методів адекватних до сучасної динаміки змін  
в світі. 

Сьогодні проблеми з медіаосвіти вивчаються та обговорюються у 
багатьох наукових роботах, доповідях на міжнародних і національних 
конференціях у всьому світі. Хоча конкретні напрями розвитку медіаосвіти 
залежать від педагогічних традицій тієї або іншої освітньої системи, на 
нашу думку, має значний інтерес вивчення порівняльного аналізу розвитку 
проблеми медіаосвіти в Україні, для розширення інноваційного потенціалу 
системи навчання. 
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СУЧАСНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ 

«СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ОСОБИСТОСТІ 
 
У статті висвітлено теоретичне узагальнення стану дослідження 

представленої проблеми в науковій літературі. Розглянуто окремі наукові 
підходи до визначення понять «компетентність» та «компетенція». 
Подано вивчення питання соціальної компетентності в історичному 
контексті. Розкрито різні підходи до трактування та визначення 
складових поняття соціальна компетентність, подано власне формулю-
вання терміну «соціальна компетентність» особистості. 

Ключові слова: ключові компетентності, компетентність, компе-
тенція, особистість, соціальна компетентність. 

 
В статье освещено теоретическое обобщение состояния 

исследования этой проблемы в научной литературе. Рассмотрены 
отдельные научные подходы к определению понятий «компетентность» и 
«компетенция». Подаётся изучения вопроса социальной компетентности 
в историческом контексте. Раскрыто различные подходы к трактовке и 
определению составляющих понятия социальная компетентность, 
подаётся собственная формулировка термина «социальная компетент-
ность» личности. 

Ключевые слова: ключевые компетентности, компетентность, 
компетенция, личность, социальная компетентность.  

 
The theoretical summary of the investigation of the present problem in the 

scientific sources is depicted in the article. The separate scientific approaches to 
the determination of the notions «competence» and «competences» are 
presented. The study of the social competence in the historical background is 
analyzed. The different approaches to the explanation and denotation of the 
parts of the notion «social competence» is studied and our own denotation of the 
term «social competence of the personality» is given. 

Key words: key competences, competences, competence, personality, 
social competence. 
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Сучасна ситуація в Україні характеризується трансформацією 
соціальних та культурних умов, що визначає необхідність виховання 
молоді, здатної до активного включення в соціальне життя країни. 
Особливої ваги набуває проблема пошуків шляхів оптимізації соціального 
становлення підростаючого покоління, формування його життєвої 
компетентності як передумови на шляху особистості до успішного 
самоствердження та взаємодії із соціальним середовищем. 

Спираючись на Конституцію України, Закони України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про загальну середню освіту» та інші державні 
документи, встановлено, що стратегічними завданнями освіти має бути 
розвиток особистості, її інтелектуальних здібностей, здатність реалізувати 
себе в пошуково-дослідницькій діяльності, що сприяє відповідній 
підготовці майбутнього професіонала.  

Проблема компетентності особистості є комплексною, її вивчають 
філософські, психологічні, педагогічні науки. Зокрема, розумінню сутності 
компетентнісного підходу сприяли, в першу чергу, ідеї зарубіжних 
дослідників (І. Зимня, M. Матуш, У. Пфінгстен, Дж. Равен, В. Слот, 
Р. Хінтч, А. Хуторськой та ін.), а також низка положень ЮНЕСКО, 
ЮНІСЕФ, Ради Європи, Міжнародного департаменту стандартів та ін.  

Проблема дослідження соціальної компетентності особистості є 
предметом вивчення вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема фахівців у 
сфері філософських, психологічних і педагогічних наук. Первинне 
тлумачення терміну «компетентність», як зауважує М. Докторович, 
стосувалося переважно професійної діяльності і трактувалося як досконале 
знання своєї справи, вершина розвитку професійної майстерності [5, с. 10]. 
Однак, на сьогодні компетентність вже не вкладається у вузькі межі 
професіоналізму і є робочою дефініцією не лише менеджменту, а й 
психології, соціальної та класичної педагогіки, соціальної роботи, 
соціології та філософії [4, с. 116–117]. Все це свідчить про інтегративний, 
надпредметний та міждисциплінарний характер компетентності.  

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні суті соціальної 
компетентності особистості. Розуміння актуальності й важливості 
окресленої проблеми спонукало нас до вирішення на теоретичному рівні 
такого завдання: виявити сутнісні характеристики понять «компетенція», 
«компетентність» і теоретично обґрунтувати зміст дефініції «соціальна 
компетентність» особистості. 

Міжнародна комісія Ради Європи має ґрунтовний науковий підхід до 
розгляду поняття «компетентність» і сформулювала перелік ключових 
компетенцій з використанням логічно визначеного ряду: вивчати – 
шукати – думати – співпрацювати – діяти – адаптуватися [12].  

Українські вчені Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, 
О. Пометун, О. Савченко пропонують такий перелік ключових 
компетентностей, які деталізуються в комплекс знань, умінь, навичок та 
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цінностей: навчальна (уміння вчитися), громадянська, загальнокультурна, 
інформаційна, соціальна, здоров’язберігаюча [9, с. 86–90]. 

Розкриваючи зміст поняття соціальної компетентності, насамперед 
зупинимося на тлумаченні самого поняття «компетентність». В 
енциклопедичній літературі компетентність визначено як сукупність знань 
і вмінь, необхідних фахівцю для здійснення ефективної професійної 
діяльності, а професійну компетентність – як інтегральну характеристику 
ділових і особистісних якостей фахівця, що відображає рівень знань, умінь, 
досвіду, достатніх для досягнення мети з певного виду діяльності [6, 
с. 677–678]; та як відповідність знань, умінь і досвіду осіб певного 
соціально-професіонального статусу реальному рівню складності 
виконаних ними завдань і вирішення проблем [13, с. 237]. Отже, бачимо, 
що в словниках ключовими ознаками поняття «компетентність» є 
сукупність знань і вмінь, досвіду діяльності. 

Як свідчить аналіз наукової літератури, поряд з поняттям 
«компетентність» у педагогічній науці досить поширеним є термін 
«компетенція». У ході дослідження нами встановлено, що помилковим є 
ототожнення понять компетентності та компетенції. Учені Т. Браже та 
М. Розов вважають, що компетентність ґрунтується на міжгалузевих 
знаннях, уміннях і здібностях, які сукупно є необхідними для успішної 
адаптації особистості та досягнення нею очікуваних результатів у 
продуктивних видах діяльності в різних галузевих сферах [7, с. 237–241]. 
С. Бондар наголошує, що «...компетентність – це здатність особистості 
діяти. Але жодна людина не діятиме, якщо вона особисто не зацікавлена в 
цьому. Природа компетентності така, що вона може проявлятися лише в 
органічній єдності з цінностями людини, тобто в умовах глибокої 
особистісної зацікавленості в даному виді діяльності... Отже, цінності є 
основою будь-яких компетенцій» [3, с. 8–9]. 

Таким чином, на основі дефініційного аналізу понять «компетенція» 
та «компетентність» нами з’ясовано, що поняття «компетенція» означає 
сферу застосування знань, умінь і навичок людини; вона є наперед 
заданою вимогою до освітньої підготовки того, хто навчається. 
«Компетентність» – семантично первинна категорія, що відображає 
засвоєну як особистісний досвід сукупність знань, умінь, навичок людини і 
є поняттям функціональним. Це – інтегрована характеристика якостей 
особистості, результат підготовки майбутнього фахівця для виконання 
діяльності в певних професійних та соціально-особистісних предметних 
галузях (компетенціях), що визначається необхідним обсягом, рівнем 
знань та досвіду в певному виді діяльності. 

Досліджуючи сутність поняття соціальної компетентності, ми 
виходимо з того, що воно є інтегральним від термінів «соціальний» та 
«компетентність». Так, дефініція «соціальний» (лат. socialis) у перекладі 
означає товариський, суспільний, той, що належить суспільству, 
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пов’язаний з життям та стосунками людей у суспільстві [2]. В основі 
терміну «компетентність» («compete») лежать поняття «знати», 
«досягати», «вміти», «відповідати». З огляду на це, ми поділяємо думку 
С. Бахтєєвої, яка наголошує, що ці визначення найбільш повно виражають 
сутність соціальної компетентності: «знати» – знання, необхідні для 
здійснення соціальних технологій; цінності, які скеровують використання 
знань та вмінь; «вміти» – вміння особистості здійснювати вільне та свідоме 
самовизначення як у внутрішньому духовному досвіді, так і в зовнішній 
соціальній дійсності; «досягати» – вміння реалізовувати поставлені цілі в 
межах моралі, закону, культури; «відповідати» – вміння особистості 
реалізувати свої обов’язки, права та повноваження на відповідному 
соціальному, культурному рівнях [1, с. 18]. 

Соціальна компетентність поєднує в собі загальні ознаки поняття 
компетентності особистості, що звужуються й уточнюються значенням і 
логікою поняття «соціальна». Такими загальними ознаками компетен-
тностей є їх практико-зорієнтований характер і творча спрямованість. 
Дефінітивний аналіз соціальної компетентності засвідчує комплексність 
цього поняття та відсутність однозначності у трактуванні змісту, 
структури і функцій. 

Вивчення питання соціальної компетентності в історичному 
контексті розпочато зарубіжними науковцями (Дж. Гілфорд, Е. Торндайк 
та ін.) з розробки концепції соціального інтелекту. У сучасних 
дослідженнях вказано, що, на відміну від соціального інтелекту, соціальна 
компетентність виявляється не в знаннях і розумових навичках, а в способі 
оперування знаннями, правилами інтерпретації, ефективності та 
адекватності в різних проблемних ситуаціях [10]. 

Продовжуючи аналіз сутності досліджуваного поняття, зауважимо, 
що російські вчені С. Нікітіна [11] та С. Рачева [15] соціальну 
компетентність розглядають як універсальну здатність особистості, що 
інтегрує в собі розуміння соціальної дійсності, наявність соціальних знань 
та вмінь, необхідних для результативного розв’язання практичних 
соціальних задач, а саме: робити власний вибір та ризикувати, адаптивно 
сприймати себе у часі, жити, не порушуючи норми суспільства, будувати 
свій життєвий проект та проектувати його у майбутнє. 

Конструктивним для нашого дослідження є визначення соціальної 
компетентності особистості, запропоноване І. Зарубінською в її 
дисертаційній роботі «Теоретико-методичні основи формування соціальної 
компетентності студентів вищих навчальних закладів економічного 
профілю»: «Соціальна компетентність особистості – це складна, 
інтегративна характеристика, сукупність певних якостей, здібностей, 
соціальних знань і вмінь, переживань, емоційно-ціннісних орієнтацій, 
переконань особистості, які дають їй можливість активно взаємодіяти із 
соціумом, налагоджувати контакти з різними групами й індивідами, брати 
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участь у соціально значущих проектах і продуктивно виконувати різні 
соціальні ролі» [8, с. 92]. У широкому значенні соціальна компетентність 
ученою потрактована як існування цінностей, знань і вмінь у вигляді 
соціальних практик. Соціальна компетентність є однією з ключових 
компетентностей особистості, а отже, – суб’єктивною категорією, яка 
визначає здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, 
поліпредметні, культуродоцільні види діяльності, ефективно розв’язувати 
відповідні проблеми. Вона охоплює різні сфери людської діяльності: 
навчальну, професійну, власне соціальну взаємодію – та виступає 
важливою передумовою продуктивної міжособистісної взаємодії в усіх 
видах професійної діяльності [8, с. 410]. 

Соціальна компетентність є складно структурованим, багатофункціо-
нальним явищем, яке в змістовому аспекті характеризується засвоєнням 
соціальних норм і формуванням соціальних якостей, умінь і навичок; у 
процесуальному аспекті – взаємодією соціуму й особистості [5, с. 25]. 
Соціальна компетентність може стосуватися як однієї конкретної людини, 
так і всієї соціальної групи і передбачає наявність не лише системи знань, 
умінь, навичок й досвіду діяльності, а й сформованість життєвих і 
професійних цінностей, самостійності, певного рівня освіченості та 
здатності ефективно вирішувати нові, нестандартні завдання.  

Отже, категорію «соціальна компетентність» вважаємо набутою 
здатністю особистості гнучко й конструктивно орієнтуватися в постійних 
мінливих соціальних умовах та ефективно й творчо взаємодіяти із 
соціальним середовищем. 

Таким чином, висновуємо, що соціальна компетентність насамперед 
пов’язана з соціальним середовищем, суспільним життям і передбачає 
інтеграцію людини в соціумі, взаємодію з ним, здатність діяти у ньому 
(співпрацювати з іншими людьми, розв’язувати проблеми в різних 
ситуаціях, володіти соціальними, громадянськими, комунікативними 
вміннями й навичками, виконувати соціальні ролі, бути мобільною), тобто 
є показником якісного рівня соціалізації (багатогранний процес олюднення 
людини включає і біологічні передумови, і самовходження індивіда в 
соціальну сферу, що передбачає «соціальне пізнання, соціальне 
спілкування, оволодіння навиками практичної діяльності, включаючи як 
світ речей, так і всю сукупність соціальних функцій, ролей, норм, прав і 
обов’язків») [14, с. 165]. 

Під соціальною компетентністю студента розуміємо комплексну 
характеристику особистості, що включає систему оцінних соціальних, 
психолого-педагогічних знань, умінь, навичок, досвіду педагогічної 
діяльності, цінностей і мотивів життєдіяльності, а також особистісних 
якостей, дає змогу ефективно виконувати функції соціальної компетент-
ності в межах компетенції фахівця. Соціальна компетентність, очевидно, є 
результатом професійної підготовки студентів та проявляється в 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 50 

готовності творчо вирішувати професійні завдання, пов’язані з творенням 
особистості молодшого школяра, відповідальністю за соціальні навички 
дітей, формуванням їх як активних громадян своєї держави, підготовкою 
до активного входження в суспільство. 

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу [16], було встанов-
лено, що соціальна компетентність майбутніх фахівців дає змогу їм 
швидко та адекватно адаптуватися в соціумі; ставитися до себе та своїх 
партнерів конструктивно, толерантно, незалежно, прагнучи до співробіт-
ництва й урахування ситуації, яка склалася; легко адаптуватися до 
мінливих умов життя соціуму; здійснювати соціально-професійну 
самореалізацію, розвивати соціальну зрілість і дорослість, бути комуніка-
бельним і успішним.  

Здійснений нами аналіз поняття соціальної компетентності 
особистості дозволив визначити, що соціальна компетентність особистості 
є феноменальною її характеристикою, провідне значення в якій відіграють 
знання про соціальну дійсність і про себе, соціальні вміння та досвід, в 
основі лежать особистісні цінності та мотиви діяльності, а ключовими 
аспектами є громадянська спрямованість, соціальна відповідальність та 
активність. Отже, категорію «соціальна компетентність» вважаємо 
набутою здатністю особистості гнучко й конструктивно орієнтуватися в 
постійних мінливих соціальних умовах та ефективно й творчо взаємодіяти 
із соціальним середовищем. 

Проведене дослідження не претендує на вичерпний розгляд 
означеної проблеми. Подальшого вивчення потребує структурно-функціо-
нальний аналіз соціальної компетентності особистості та дослідження 
особливостей формування соціальної компетентності студентів.  
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У статті розглядаються особливості організаційно-педагогічних 

умов проведення педагогічної практики для студентів як важливого 
чинника їх професійної компетентності. Визначено організаційно-
педагогічні умови та сучасні наукові підходи для успішного проходження 
студентами вищих педагогічних навчальних закладів педагогічної 
практики. Представлено загальновизнані принципи практичної підготовки 
студентів як неперервного процесу. 

Ключові слова: педагогічна практика, організаційно-педагогічні 
умови, професійна компетентність, творчий потенціал, майбутній вчитель. 

 
В статье рассматриваются особенности организационно-

педагогических условий проведения педагогической практики для 
студентов как важного фактора их профессиональной компетентности. 
Определены организационно-педагогические условия и современные 
научные подходы для успешного прохождения студентами высших 
педагогических учебных заведений педагогической практики. Представ-
лены общепризнанные принципы практической подготовки студентов как 
непрерывного процесса. 

Ключевые слова: педагогическая практика, организационно-
педагогические условия, профессиональная компетентность, творческий 
потенциал, будущий учитель. 

 
The features of the organizational and pedagogical conditions of 

professional teaching practice for students as an important factor in their 
professional competence are observed in the article. Educational conditions and 
modern scientific facilities are determined for the students of higher educational 
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institutes for successful teaching practice. The generally accepted principles of 
practical preparation of the students as uninterrupted process are presented. 

Key words: teaching practice, pedagogical conditions, professional 
competence, creativity, future teachers. 

 
Конкурентоспроможності майбутньому вчителеві в умовах 

педагогічної освіти паралельно з особистісно орієнтованим, аксіологічним, 
системним, синергетичним, кoмпeтeнтнicним та іншими підходами надає 
практико-діяльнісний підхід, що передбачає поєднання теоретичного і 
практичного компонентів навчально-виховного процесу ВНЗ. Це 
здійснюється за рахунок проведення педагогічних практик, які 
визначаються як «форма професійного навчання у вищих і середніх 
педагогічних навчальних закладах, головна ланка практичної підготовки 
майбутніх учителів. Здійснюється в умовах максимально наближених до 
професійної діяльності» [2, с. 456]. Варто наголосити, що саме засобом 
проведення педагогічних практик студент застосовує набуту у вищому 
педагогічному навчальному закладі компетентність в ситуації реального 
педагогічного процесу.  

Практична підготовка майбутніх учителів різної спеціалізації 
здійснюється в Україні університетами, які мають високий рівень 
викладацького складу, науково-методичного забезпечення, відповідну 
навчально-лабораторну базу та бази для проходження практик. Не 
дивлячись на це, у підготовці й проведенні педагогічних практик 
залишаються не вирішеними ряд проблемних питань. Зокрема – це 
низький рівень зв’язку вищої школи з ринком праці, що передбачає 
обов’язковість практики студентів у реаліях сьогоднішньої школи; 
поєднання академічних і професійних традицій вищої школи як основа 
світових стандартів у співвідношенні теоретичного і практичного 
компонентів у процесі розвитку професійної компетентності; програми 
педагогічної практики мають бути спрямовані на широкопрофільну 
підготовку кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з високим 
рівнем практичних навичок, готових до професійної творчості; потреба в 
удосконаленні державної атестації та введення до її програми елементів 
звітності за проходження державної практики випускниками вищих 
навчальних закладах України; створення єдиного підходу до організації і 
проведення педагогічної практики майбутніми вчителями (узгодження 
програм, термінів і тривалості проведення практик, вимог до змісту та 
форм звітності); на розвитку практичного компоненту професійної 
підготовки майбутніх учителів позначається відсутність різноманітних 
форм перевірки якості проходження студентами практики, вмінь 
вирішення ними проблемних ситуацій і завдань, що характерні для їх 
майбутньої професійної діяльності; сьогоднішні школи неспроможні 
прийняти й організувати на належному рівні практичну підготовку 
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студентів, а вчителі через відсутність матеріальних стимулів не зацікавлені 
в продуктивній роботі зі студентами-практикантами; теоретичні знання з 
фахових дисциплін не завжди відповідають потребам у їх застосуванні на 
практиці; зміст, форми і методи звітності педагогічної практики не 
досконалі по відношенню до потреб сучасної освіти, її технологізації, 
інформатизації та комп’ютеризації; деякі студенти проходять практику в 
школах, де вчителі не мають належної професійної освіти, або самі ще 
навчаються; більшість завдань під час практики передбачають 
спостереження, аналіз, вивчення, а не безпосереднє проведення уроків і 
позакласних заходів; лише невелика кількість студентів під час 
проходження практики залучається до наукової і дослідницької діяльності; 
до програм педагогічної практики студентів майже не включено елементи 
самоосвіти, самовдосконалення, розвитку особистісних якостей вчителя; 
відсутнє належне техніко-технологічне забезпечення педагогічних практик 
майбутніх учителів.  

Подолання цих проблем призведе не лише до підвищення рівня 
вмінь студентів застосовувати на практиці набутої у ВНЗ суми знань, а й 
до вмінь проводити самостійні дослідження, самостійно приймати 
рішення, самовизначатися, бути конкурентоспроможним у нестандартних 
ситуаціях сучасного шкільного життя. 

Аналіз наукових доробок з питань педагогічної практики вказує на 
те, що даному питанню приділяється досить велика увага. Більшість 
науковців і практиків одностайні в думці про те, що фахова педагогічна 
практика – це вид практичної підготовки студентів, під час якої 
відбувається удосконалення й закріплення набутих теоретичних знань, 
умінь і навичок в ході безпосереднього проведення уроків, позакласних і 
позашкільних заходів [1–3]. 

Слід визначити найбільш оптимальні організаційно-педагогічні 
умови проведення педагогічних практик у вищому педагогічному 
навчальному закладі, що наближені до ситуації реального педагогічного 
процесу.  

Навчальна функція педагогічної практики полягає в тому, що під час 
її проходження відбувається підсилення фахової компетентності студентів, 
здійснюється процес вироблення основних педагогічних вмінь і навичок, 
формується усвідомлення цінності професійної діяльності, розвивається 
педагогічна рефлексія, що дозволяє моделювати і виконувати власну 
практичну діяльність на основі вироблення направленості на професію 
вчителя. Виховна функція полягає в тому, що на практиці студент може 
реально навчитися розуміти учнів різного віку, виробити в собі 
терпеливість, витримку, відчуття обов’язку, зрозуміти потребу в самоосвіті 
й самовихованні. Діагностична функція практики дозволяє визначити 
недоліки в теоретичній підготовці, рівень сформованості методичної, 
комунікативної й інших видів компетентності майбутнього вчителя. 
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Розвиваюча функція реалізується в становленні як особистісної, так і 
праксиологічної компетентності студента, який навчається думати і діяти в 
практичних ситуаціях діяльності вчителя. Розвиток праксиологічної 
компетентності полягає в підвищенні на основі різноманітних рекомен-
дацій практичного характеру навичок і прийомів трудової діяльності 
вчителя з точки зору встановлення їх ефективності. Адаптаційна функція 
полягає в тому, що студенти звикають до ритму педагогічного процесу, до 
дітей, починають орієнтуватися в системі внутрішньошкільних відносин і 
зв’язків, реально уявляти труднощі й можливі досягнення педагогічної 
діяльності.  

Практична підготовка студентів як неперервний процес аргументу-
ється загальновизнаними принципами: 

– особистісно орієнтований характер підготовки студента; 
– неперервність, систематичність педагогічних практик, що прово-

дяться протягом всього періоду навчання студентів за наскрізною 
програмою, з поступовим ускладненням завдань, змісту, форм і 
методів її проведення від курсу до курсу;  

– зв’язок практики з вивченням теоретичних дисциплін, єдність 
науково-теоретичного і психолого-педагогічного обґрунтування 
практики і реалій навчально-виховної діяльності школи; 

– творчий характер практики; залучення студентів до пошуково-
дослідницької діяльності, до вирішення конкретних педагогічних 
проблем і ситуацій, що виникають під час практики; 

– змістовий зв’язок практики з елементами лабораторних завдань, 
практичних робіт, курсових і дипломних робіт; 

– комплексний характер практики, що передбачає здійснення 
міжпредметних зв’язків психолого-педагогічних і фахових дис-
циплін, співвідношення різних видів діяльності студентів у школі; 

– інтеграція ВНЗ і освітніх установ, де здійснюється практика; 
– диференціація й індивідуалізація змісту і організації педагогічної 

практики з урахуванням специфіки факультету, особливостей 
студентів, конкретних умов роботи університету і школи; 

– інноваційний підхід та впровадження педагогічних технологій у 
практичну підготовку студентів.  

Виділяються такі завдання неперервної практичної підготовки 
студента: 

 визначити направленість особистості та основні цінності 
майбутньої професійної діяльності;  

 удосконалити психолого-педагогічні й фахові знання в процесі їх 
застосування в педагогічному процесі та професійні вміння 
володіння сучасними технологіями педагогічної діяльності; 

 розвивати індивідуальні творчі педагогічні вміння і навички 
(гностичні, проектувальні, організаційні, комунікативні та ін.); 
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 формувати професійно важливі особистісні якості, професійний 
такт і поведінку, справедливість, спрямованість на діяльність 
вчителя; 

 розвивати педагогічну культуру (рівень інтелектуального роз-
витку, рівень і всебічність організації діяльності студента-
практиканта, рівень сформованості моральної і світоглядної 
зрілості, культуру спілкування, мови, зовнішнього вигляду тощо); 

 розвивати педагогічні здібності (мовні, дидактичні, перцептивні) 
й створювати умови для самореалізації студента в умовах 
майбутньої професійної діяльності, його педагогічної самоосвіти і 
самовдосконалення; 

 формувати у студентів творчий і дослідницький підхід до 
професійної діяльності; 

 здійснювати діагностику професійної придатності та адаптації 
студентів до обраної професії; 

 сприяти вивченню студентами сучасного стану середньої освіти.  
Таким чином, конкурентоспроможність, професійна компетентність 

майбутнього вчителя в ході фахових педагогічних практик розвивається 
під час реалізації конкретно поставленої мети, що відповідає певному 
етапу проходження педагогічної практики. О. А. Абдуліна і Н. Н. Заг-
рязкіна визначають такі етапи: 

– пропедевтичний етап, метою якого є психологічна адаптація 
студентів до діяльності вчителя, усвідомлення ціннісно-орієнта-
ційного компонента професійної діяльності, сутності професійної 
самоорганізації вчителя, як найважливішої складової його 
педагогічного професіоналізму; 

– операційний етап – етап відпрацювання конкретних умінь 
самоорганізації, освоєння способів вирішення проблем у 
вихованні учнів, залучення їх до активної роботи; 

– технологічний етап передбачає відпрацювання різних технологій 
освіти і виховання, оволодіння методикою науково-дослідних 
робіт; 

– етап безпосередньої практичної діяльності. Відпрацювання в 
педагогічних ситуаціях продуктивних дій з опорою на 
пізнавальну самостійність та творчість студентів; 

– етап втілення творчих проектів, метою якого є співпраця і 
співтворчість з учнями у вирішенні задач освіти та прогнозування 
нових видів діяльності [1]. 

Важливим складником організації практики поруч із визначенням 
загальної мети навчання і виховання є визначення закладів для 
проходження студентами практики. Зокрема це тип навчального закладу, 
мета, зміст, форми і методи роботи, умови і можливості для успішного 
проходження практики, розуміння адміністрацією і вчителями значення 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 57 

роботи зі студентами, наявність письмових угод про співпрацю, 
прогнозовані результати практики. Для проходження студентами 
педагогічної практики профілюючими кафедрами мають бути укладені 
двосторонні угоди про співпрацю на рівні адміністрацій для забезпечення 
ефективного зворотного зв’язку, коли вчителі-предметники паралельно з 
методистами вищого навчального закладу спостерігають за практикантами 
в реальних умовах школи і визначають упущення в програмах практичної 
підготовки майбутніх учителів. Організаційно-педагогічними умовами 
співпраці між ВНЗ та школами з питань практичної підготовки студентів є, 
перш за все, чітке дотримання умов угод, графіку проведення практик 
відповідно до навчального плану, їх тривалості; змісту, завдань та форм 
контролю, визначення ролі вчителів, які працюють зі студентами; 
забезпечення необхідних умов в школах для роботи зі студентами. 
Програма кожного виду практики охоплює такі розділи: мету і завдання 
практики; вміння та навички, які отримують студенти в процесі 
проходження педагогічної практики; права і обов’язки студентів-
практикантів; права, обов’язки, зміст, методи і форми роботи керівника 
практики, адміністрації школи; критерії оцінки роботи студентів за період 
практики. 

Отже, здійснення неперервної практичної підготовки майбутніх 
учителів у ВНЗ можливе за таких організаційно-педагогічних умов:  

 постійної співпраці між ВНЗ і ЗОШ як базами проходження 
практики; 

 наявності навчально-дослідницького елементу в завданнях і змісті 
практичної підготовки; 

 підготовка вчителів до практичної взаємодії зі студентами;  
 неперервність, різноманітність і поступове ускладнення змісту і 

форм практичного компоненту професійної підготовки протягом 
усього періоду навчання студентів; 

 контроль, аналіз і об’єктивне оцінювання результатів практики. 
Ще одна форма роботи – складання і аналіз конспектів зібраної 

інформації в ході пошуково-дослідної роботи студентів, що сприяє 
розвитку навчально-інформаційних, комунікативних умінь (тези, цитати, 
опорно-логічні схеми, графічні і табличні дані; плани, географічні карти, 
карти-анаморфози, картосхеми, діаграми і графіки). 

Останнім етапом проходження студентами-географами фахової 
педагогічної практики є оформлення документації й захист роботи перед 
комісією (на п’ятому курсі державною екзаменаційною комісією). Звіт 
студента-практиканта з фахової педагогічної практики крім усного виступу 
передбачає наявність такої документації, яка подається груповим 
керівникам до захисту: письмовий звіт з належно оформленою титульною 
сторінкою й обов’язковими підписами керівників практики; плани-
конспекти (технології, розробки) проведених уроків (за фахом) з 
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акцентуацією інтерактивних підходів; сценарії позакласних заходів; 
розробки годин класного керівника, психолого-педагогічна характеристика 
учня чи класу (перевіряються викладачами кафедри педагогіки і 
психології); характеристика роботи студента, підписана вчителем-
предметником, класним керівником і завірена директором школи; 
щоденник спостережень, у якому відображена навчально-виховна робота 
класу та проаналізовано уроки вчителів, студентів і власні уроки, він є 
обов’язковим елементом звіту, так як стимулює до більш організованого й 
продуманого проведення практики, та виробленню навичок само обліку 
власної діяльності; опис історії та сучасного стану школи; опис 
педагогічного досвіду вчителя; фотографії та матеріали на електронних 
носіях про проведену роботу (фотоальбом, диски тощо). 

Отже, результатами використання професійних знань і умінь, 
набутих під час навчання у ВНЗ майбутніми вчителями є показники рівня 
проходження ними педагогічних практик. Педагогічна практика в школі не 
є відірваним елементом, а навпаки, рівнозначною складовою частиною 
навчально-виховного процесу, що створює широкі можливості для 
збагачення творчого потенціалу й розвитку компетентності майбутнього 
вчителя. У подальших дослідженнях плануємо вивчити питання 
патріотичного виховання особистості майбутнього вчителя під час 
проходження педагогічної практики. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ  

У ФОРМІ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ 
 

У статті розглянуто реалізацію системного підходу до організації 
процесу тестування для забезпечення якісного контролю знань студентів. 
Проведено огляд онлайн сервісів, призначених для формування банку 
завдань та організації тестового контролю знань. Вперше запропонована 
структура пакету тестових завдань для контролю знань, яка узгоджена 
зі шкалою ECTS. Використовуючи онлайн систему тестування «Online 
Test Pad», проведено апробацію запропонованої методики організації 
процесу тестування на прикладі організації контролю знань з дисципліни 
«Алгоритмізація та програмування». 

Ключові слова: тести, типи тестових завдань, диференційована 
оцінка, онлайн система тестування. 

 
В статье рассмотрено реализацию системного подхода к 

организации процесса тестирования для обеспечения качественного 
контроля знаний студентов. Проведен обзор онлайн сервисов, предназна-
ченных для формирования банка заданий и организации тестового 
контроля знаний. Впервые предложена структура пакета тестовых 
заданий для контроля знаний, которая согласована со шкалой ECTS. 
Используя онлайн систему тестирования «Online Test Pad», проведена 
апробация предложенной методики организации процесса тестирования 
на примере организации контроля знаний по дисциплине «Алгоритмизация 
и программирование». 

Ключевые слова: тесты, типы тестовых заданий, дифференци-
рованная оценка, онлайн система тестирования. 

 
Article is devoted to the unified development of the methodical approach 

to generate tests for qualitative monitoring of students knowledge from all forms 
of learning. The review of online services designed to form a bank of tasks and 
knowledge testing. In article the structure of the package tests for control 
knowledge which agreed with the scale of ECTS first proposed. Using online 
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testing system «Online Test Pad», conducted testing of the proposed method of 
forming a package of tests on the example of the organization of the control of 
knowledge with subject «Algorithms And Programming». 

Key words: Tests, Types of Tests, Differentiated Evaluation, Online 
Testing System. 

 
За нинішніх умов організації навчального процесу, що передбачають 

систематичний контроль знань, виникає потреба автоматизації процесу 
контролю знань за рахунок використання відповідного програмного 
забезпечення. Як неодноразово відзначалося дослідниками, комп’ютерне 
тестування – це ефективний спосіб перевірки знань [1–4]. Однією з переваг 
комп’ютерного тестування є можливість організації контролю без 
обмеження його періодичності, забезпечуючи миттєве отримання достовір-
них результатів контролю відразу після закінчення процесу тестування. 
Від традиційного контролю знань тести відрізняються об’єктивністю 
вимірювання результатів навчання, оскільки вони спираються не на 
суб’єктивну думку викладачів, а на об’єктивні критерії. До того ж, 
результати автоматизованого тестування краще піддаються аналізу. 

Перевагами вимірювання та формалізованого оцінювання знань з 
використанням комп’ютерних систем тестування є: можливість 
автоматизації контролю знань і оцінювання результатів тестування; 
зручність підготовки тестів; велика кількість запитань, якими можна 
охопити дисципліну в цілому; довільна тривалість тестування; інтеграція 
систем тестування з відокремленими базами даних тощо. Тому, важливу 
роль при організації проведення комп’ютерного тестування відіграє вибір 
програмного забезпечення як для формування банку тестових завдань, так і 
для реалізації процедури тестування. Нині стрімкого розвитку та 
поширення набувають онлайн сервіси, до явних переваг використання 
яких спонукають користувачів їх мобільність, кросплатформенність та 
можливість миттєвого використання. 

Метою роботи є реалізація системного підходу до оцінки якості 
знань у формі комп’ютерного тестування. 

Питання теорії оцінки якості знань у формі комп’ютерного тесту-
вання, структури і форм тестових завдань, алгоритмів обробки результатів 
тестування та їх інтерпретації досліджено в працях В. С. Аванесова, 
І. Алексейчук, Ю. М. Богачкова, В. Бочарникова, Я. С. Бродського, І. Є. Булах, 
А. Н. Землякова, Ю. І. Іванова, К. Інгенкампа, Дж. Равена, Н. Тализіна, 
Н. Шиян та ін. [4–7]. 

Системний підхід до організації комп’ютерного тестування.  
Виділимо основні етапи системного підходу до організації 

комп’ютерного тестування: 
1. Підготовчий етап.  
 На матеріалах навчально-методичного комплексу дисципліни 
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сформувати систему контролю знань: кількість контрольних заходів, 
форми контролю, шкала оцінювання. 

 Відповідно до системи контролю знань розробити пакети завдань 
та питань: теоретичні питання, практичні завдання (різнорівневі), тестові 
завдання (деталі формування пакету тестових завдань розглянуті нижче). 

 Відповідно до розробленого пакету завдань сформувати базу 
тестових завдань для самопідготовки (деталі формування пакету тестових 
завдань для самопідготовки розглянуті нижче). 

2. Уточнюючий етап. Уточнюється методика контролю, склад 
тестових завдань, здійснюється попередній розрахунок показників і 
параметрів контролю. 

На уточнюючому етапі необхідно здійснити наступні кроки: 
 Апробація тесту викладачем-розробником у формі самоперевірки 

на виявлення технічних, синтаксичних помилок. 
 Уточнення розробленої системи тестових завдань групою 

експертів (наприклад, методом Дельфі).  
Дельфійський метод полягає в проведенні незалежного і 

неодноразового анкетування експертів. Як експертів пропонується 
залучити членів навчально-методичної ради відповідного напряму 
підготовки. Перша анкета містить загальні питання. Після заповнення 
експертами анкет, вони повертаються розробникам тесту і обробляються. 
На основі результатів першої анкети формується друга. У ній експерти 
ранжують окремі елементи, відображають згоду або незгоду з оцінкою 
параметрів тестового завдання розробниками. На основі результатів 
другого анкетування складається третя анкета. Експерти розглядають їх 
попередні відповіді на фоні колективної думки. Третє анкетування є 
заключним. 

3. Етап організації контролю знань в студентських групах. Після 
проведення тестування, обробити результати тестування та розрахувати 
наступні параметри: 

– коефіцієнт складності завдання Кс (відношення кількості 
студентів, які не вирішили відповідне завдання, до загального числа 
студентів групи). На даному етапі необхідно переглянути та доопрацювати 
занадто прості тестові завдання (значення Кс близьке до нуля) і складні 
(значення Кс близьке до одиниці); 

– дискримінаційний індекс. Значення дискримінаційного індексу 
лежить в діапазоні між (-1ч+1). У випадку від’ємного значення слід 
відбракувати завдання, оскільки від’ємне значення дискримінаційного 
індексу означає, що на дане питання тесту слабкі студенти відповідають 
краще, ніж сильні; 

– дискримінаційний коефіцієнт – показник, що дозволяє оцінити 
якість питання. Він являє собою коефіцієнт кореляції між балами, 
отриманими тестованим студентом з конкретного завдання, і його 
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загальною оцінкою за проходження всього тесту. Від’ємне значення 
дискримінаційного коефіцієнта свідчить про некоректність аналізованого 
питання з точки зору правильності оцінки рівня засвоєння навчального 
матеріалу. 

Визначимо основні положення пропонованого підходу до 
формування пакету тестових завдань: 

1. Спочатку рекомендується визначити модель знань студента. 
2. Вкрай необхідно, щоб при побудові пакету тестових завдань 

виконувалися загальні вимоги до побудови педагогічних тестів та відомі 
чотири складові якості тестів [8]. 

3. Форма подання тестових завдань має бути різноманітною, 
різнорівневою та враховувати можливість їх використання для різних 
видів контролю поточного стану знань студента: вхідного, поточного 
(самоконтролю та модульного контролю) та підсумкового. 

4. При розробці пакету тестових завдань повинні використовуватися 
вікові нормативи та інші стандарти, оформлені документально. 

5. Обов’язковим є застосування принципів змістової валідності. 
Валідність за змістом вважається врахованою, якщо 70 % змісту курсу 
передбачає наявність фактичних знань, то, відповідно, 70 % тестових 
завдань повинні перевіряти саме фактичні знання. 

Рекомендується використовувати п’ятикомпонентну модель знань 
студента. Така модель має враховувати поділ знань на декларативні та 
процедурні. 

Зміст пакету тестових завдань повинен повністю відповідати меті 
його створення, а також документам, що визначають зміст навчальної 
дисципліни. 

Для врахування якості тестів розглянемо кожну складову окремо. 
Інтелектуальна складова якості тестів включає: 
 повноту охоплення тестовими запитаннями усіх положень 

навчального курсу; 
 кількість помилок (логічних, мовленнєвих) у формулюваннях 

запитань та відповідей; 
 охоплення запитаннями рівнів освоєння дисципліни: володіння 

термінологією, розуміння законів, вирішення практичних завдань. 
Для її врахування необхідно: 
 ставити запитання до кожного положення лекційного матеріалу; 
 перед запровадженням тестів у використання потрібно провести 

їх апробацію; 
 будувати запитання на знання термінології, законів, вміння 

розв’язувати практичні завдання. 
Статистична складова якості тестів дає можливість врахувати 

ймовірність випадкового попадання на правильні варіанти відповідей: 
наприклад, при 10 запитаннях типу «Одна відповідь з багатьох» з 5-ма 
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варіантами відповідей, з яких одна правильна, у 2-х запитаннях можна 
випадково попасти на правильні відповіді. Для врахування статистичної 
складової якості тестів необхідно застосовувати у тестах не менше 
чотирьох-п’яти варіантів відповідей; використовувати типи запитань 
«багато з багатьох», «впорядкування», «відповідність» та «відкрите 
запитання»; враховувати ймовірність випадкового попадання на правильну 
відповідь, встановивши нижній прохідний результат на рівні не менше 
60% від максимально можливого. Наприклад: 

1. Як оголосити макрос, який замінює SIZE на значення 5 на етапі 
прекомпіляції? Завдання на 1 бал, базовий рівень, розділ «Елементи мови Сі». 

o #define SIZE = 5 
o #define SIZE 5 
o const SIZE = 5; 
o #const SIZE 5 
o define SIZE 5 
2. У яких рядках коду містяться помилки? Завдання на 3 бали, 

високий рівень, розділ «Типи даних в Сі». 
 

struct A { 
 char a[]; // 1 
}; 
struct B { 
 char a; 
 char b[]; // 2 
}; 
struct C { 
 char a[]; // 3 

 char b; 
}; 
int main() { 
 char a[]; // 4 
 return 0; 
} 
void test(char a[]) { // 
5 
} 

 
o // 1 
o // 2 
o // 3 
o // 4 
o // 5 
o в інших рядках 
o помилки відсутні 
 
Психологічна складова якості тестів враховує повтор термінів у 

формулюваннях запитання та правильних відповідей; легкість формаль-
ного запам’ятовування правильних відповідей. Тому пакет тестових 
завдань на модуль повинен перевищувати 100 запитань (а вибірка для 
кожного студента – близько 25 запитань); при формулюванні неправиль-
них відповідей слід вживати «правильні» фрази. Наприклад: 

1. Яким кодом можна замінити постфіксний інкремент в рядку 1? 
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#include <stdio.h> 
main() { 
 int a = 1; 
 int b = 2; 
 int * array[] = { &a, &b }; 
 int ** pp = array; 
 (*++pp)++; // 1 
} 

o a+=1; 
o b+=1; 
o array[0]+=1; 
o array[1]+=1; 
o pp+=1; 
 
Дисциплінарно-організаційна складова дозволяє врахувати можли-

вість списування та підказок. Тому обов’язковим має бути встановлення 
ліміту часу на здачу тесту (<1 хв на просте запитання). 

В існуючих комп’ютерних системах тестування необхідно викорис-
товувати якомога більшу кількість запитань різних типів [9]: 

 з вибором одного варіанту відповіді; 
 з множинним вибором; 
 на встановлення відповідності; 
 на встановлення послідовності; 
 на ранжування; 
 на доповнення (з закритою та відкритою відповіддю); 
 на роботу з графічним зображенням. 
Це дозволить адекватно оцінити стан знань студента і відповідно 

встановити рівень його компетентності відповідно до вимог однієї з 
головних складових освітнього стандарту – освітньо-професійної програми 
підготовки фахівця при використанні різних видів контролю, які 
проводяться з метою: 

 вхідного контролю – для визначення рівня підготовки студентів з 
тих дисциплін, які вивчалися перед вивченням певної дисципліни, або 
загального рівня підготовки студентів за попередній період навчання; 

 поточного контролю – для визначення поточного рівня підготовки 
студентів та оцінки засвоєння навчального матеріалу, запланованого на 
самостійне опрацювання; 

 підсумкового контролю – для визначення рівня засвоєння 
студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 
дисципліни. 

Значні труднощі у вітчизняних педагогів викликає питання ранжу-
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вання тестових завдань підсумкового контролю за рівнями складності та їх 
відповідності параметрам, заявленим у відповідному освітньому стандарті. 
Подібних труднощів можна уникнути, якщо дотримуватися наступних 
правил: 

1. Тестові завдання слід розділити на три категорії, кожна з яких 
визначає певний рівень знань з вибраної дисципліни: достатній, середній 
або високий. 

2. Дотримуватися рекомендацій Міністерства освіти і науки України 
щодо підсумкового оцінювання знань. 

3. Узгодити структуру оцінювання з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу (КМСОНП), яка ґрунтується на 
поєднанні модульної організації навчального процесу та вимірі 
навчального навантаження студентів в кредитах європейської кредитно-
трансферної та акумулюючої системи ЕСТS. Система ECTS класифікує 
студентів по рівням знань і таким чином робить інтерпретацію 
ранжирування більш простою. Використовуючи шкалу ECTS для 
забезпечення перевірки рівня знань, необхідно при формуванні пакета 
тестових завдань (як і вибірки) використовувати завдання різних рівнів. 
Для цього пакет завдань пропонується розбити на три групи: 

 60 % – завдання достатнього рівня, які оцінюються в 2 % кожне 
завдання від загальної суми, рівної 100 % (рівень DE); 

 25 % – завдання середнього рівня, які оцінюються в 6 % кожне 
завдання від загальної суми, рівної 100 % (рівень ВС); 

 15 % – завдання високого рівня, які оцінюються в 10 % кожне 
завдання від загальної суми, рівної 100 % (рівень А). 

Наприклад, якщо вибірка містить 40 тестових запитань, то з них 
24 запитання має бути по 1 балу кожне, 10 – по 3 бали кожне, 6 – по 5 балів 
кожне. 

Основні результати досліджень. Для підготовки студентів до 
тестування сформована база тестових завдань для самопідготовки. При 
формуванні бази проведено огляд онлайн сервісів, призначених для 
організації тестового контролю знань.  

Онлайн сервіси організації тестового контролю знань розділимо на 
дві категорії: 

1. Сервіси, що передбачають формування власного банку тестових 
завдань; 

2. Системи з вільно доступним банком тестових завдань. 
У таблиці 1 подано огляд найпопулярніших онлайн сервісів для 

формування тестів і вправ та організації різних видів контролю 
(попереднього, поточного, тематичного, періодичного, підсумкового, 
самоконтролю), які умовно можна віднести до першої категорії. 
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Таблиця 1 
 

Адреса розміщення сервісу / 
Призначення сервісу Можливості сервісу 

http://www.classmarker.com/ 
сервіс для формування тестів, з 
англомовним інтерфейсом 

Публікація тестів на сервісі, 
друк тестів 

http://learningapps.org 
сервіс для підтримки 
навчального процесу з 
використанням інтерактивних 
модулів, інтерфейс підтримує 
кілька мов, в т.ч. російську  

формування різних видів діаграм з використанням 
вбудованого інструменту Mindmap або експорт 
готових діаграм, формування аудіо/відео контенту; 
можливість розробки інтерактивних вправ; можли-
вість перенесення завдань у власну html-сторінку; 
можливість обміну інтерактивними завданнями 

http://master-test.net/uk 
сервіс для формування тестів з 
українським інтерфейсом 

має конструктор зі стандартним функціоналом 

http://quizlet.com/ 
сервіс для створення і 
використання флеш-вправ і 
навчальних ігор 

можливість розробки флеш-карток на у трьох 
формах: 1) Flashcard Mode – це вид флеш-карток, 
схожий на традиційний паперовий тип; 2) Learn 
Mode – це вид флеш-карток, який відображає 
правильні/неправильні відповіді і пропущені запи-
тання; 3) Test Mode – вид флеш-карток, який 
дозволяє вибрати типи питань: вписування відпові-
дей, вибір відповіді, зіставлення, відповідь так/ні. 

http://www.quia.com/ 
міжнародна освітня програма 
вивчення англійської мови, 
онлайн конструктор тестів  

можливість розробки тестових завдань з викорис-
танням аудіо файлів і рисунків, навчальних ігрових 
завдань 

http://onlinetestpad.com  
багатофункціональний онлайн 
конструктор тестів «Online Test 
Pad» 

гнучкий підрахунок результатів тестів; 
можливість побудови графіків і гістограм за 
результатами обробки тесту. 

http://www.banktestov.ru/ 
сервіс для формування тестів з 
російськомовним інтерфейсом 

має конструктор зі стандартним функціоналом 

http://www.qreature.ru 
сервіс для формування тестів  

можливість розробки тестових завдань з викорис-
танням аудіо/відео файлів і рисунків, які зберіга-
ються на інших серверах 

 
Таблиця 2 містить низку сервісів другої категорії, які дають 

можливість сформувати для широкого кола навчальних дисциплін, що 
стосуються програмування, банк завдань для забезпечення різних видів 
контролю.  
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Таблиця 2 
 

Адреса розміщення сервісу / Мови 
програмування, для яких наявні тести Особливості 

http://www.cquestions.com/ 
мова програмування С тестові завдання розділені за темами  

http://www.pskills.org/c.jsp 
мови програмування С/C++, C#, Java, 
HTML 

тестові завдання на знання основ мови 
програмування, не розділені за темами 

http://www.quizful.net/test  
мови програмування С/C++, C#, Java, 
JavaScript, HTML, Ruby та інші 

тестові завдання на знання основ мови 
програмування, не розділені за темами 

https://www.expertrating.com  
мови програмування С/C++, C#, Java, 
JavaScript, HTML, Perl, Ruby та інші 

міжнародна система експертної оцінки 
знань ІТ спеціалістів, безкоштовне тесту-
вання лише для жителів США 

www.brainbench.com 
мови програмування С/C++, C#, Java, 
JavaScript, HTML, Perl, Ruby та інші  

міжнародна система експертної оцінки 
знань ІТ спеціалістів, більшість тестів 
платні 

 
Принципи використання розглянутих сервісів подібні, тому кожен 

викладач має змогу вибрати найоптимальніший шлях забезпечення 
процесу самопідготовки.  

У роботі тестування організовано з використанням багатофункціо-
нального онлайн конструктору тестів «Online Test Pad»: 

1. Розроблено банк тестових завдань. Для апробації описаної в роботі 
методики формування структури пакета тестів, розроблено пакет тестових 
завдань з дисципліни «Алгоритмізація і програмування», який складається 
з 60 питань (з 250 питань банку тестових завдань).  

2. Підключаємо банк тестових завдань, використовуючи онлайн 
сервіс «Онлайн тест Pad» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Розробка тесту з використанням онлайн сервісу «Online Test Pad» 
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3. Налаштовуємо доступ до тесту. Проводимо тестування. 
4. Аналізуємо результати тестування. 
Отримані результати тестування корелюють з поточною успішністю. 

Можливість побудови графіків і гістограм за результатами обробки тесту в 
системі «Інтернет Тест Pad» дозволяє автоматизувати процес побудови 
траєкторії успішності кожного студента.  

Отже, розглянувши основні положення системного підходу до 
оцінки якості знань у формі комп’ютерного тестування, можна зробити 
наступні висновки: 

1. Конструювання тестів вимагає використання системного підходу і 
складається з відповідних етапів. 

2. Розробка досконалого пакету тестових завдань вимагає від 
викладача не лише прив’язки до контексту та навчальних цілей курсу у 
вигляді специфічних оперативних термінів, але й врахування моделі знань 
студента для адекватної оцінки індивідуальних можливостей. 

3. Широкий спектр онлайн сервісів дає можливість організовувати 
підготовку до підсумкового контролю у формі самопідготовки. 

4. Використання системного підходу для формування тестових 
завдань гарантує об’єктивність оцінки. 

У подальших дослідженнях системного підходу до оцінки якості 
знань у формі комп’ютерного тестування планується розробка алгоритму 
автоматичного формування тестового завдання з використанням банку 
тестів обраної дисципліни. 
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БАР’ЄР: ФАСИЛІТАТОР АБО ІНГІБІТОР  
ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 
Стаття присвячена проблемі пізнавальної активності студентів. У 

праці доведено, що залежно від характеру бар’єри з однаковим успіхом 
можуть виконувати й творчу й деструктивну функцію стосовно діяча. 
Тобто бути як фасилітаторами, так і інгібіторами активності людини. 
У дослідженні обґрунтовано прийоми штучного створення бар’єрів у 
навчальному процесі у вищій школі, що сприяють активності студентів. 

Ключові слова: пізнавальна активність, бар’єр, прийом штучного 
створення бар’єру. 

 
Статья посвящена проблеме познавательной активности студен-

тов. В работе доказано, что в зависимости от характера барьеры с 
одинаковым успехом могут выполнять и творческую, и деструктивную 
функции по отношению к исполнителю деятельности. То есть быть как 
фасилитаторами, так и ингибиторами активности человека. В исследо-
вании обосновано приемы искусственного создания барьеров в учебном 
процессе в высшей школе, которые стимулируют активность студентов. 

Ключевые слова: познавательная активность, барьер, прием 
искусственного создания барьера. 

 
The article deals with students’ cognitive activity. In this article it is 

proved that,it depends on the nature of a barrier. Іt can perform creative and 
destructive function concerning a doer of activity. In other words, a barrier may 
be a facilitator and inhibitor of human activity. Methods of artificial creation of 
barriers in the educational process of higher educational establishments 
promoting students’ activity are described in this article. It is reported that the 
study the term «barrier» as a phenomenon of teaching and learning activities 
based mainly on psychological grounds. 

Key words: cognitive activity, a barrier, method of artificial creation of a 
barrier. 

 
Проблема бар’єрів завжди була і залишається актуальною для будь-

якої сфери людської діяльності і, зокрема, пізнавальної. Аналіз суті цього 
поняття дозволяє стверджувати, що переважно розуміння його суті 
пов’язано з такими поняттями як перешкода, утруднення, що в результаті 
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перешкоджають, стримують, знижують ефективність і успішність пізна-
вальної діяльності. Передусім зазначимо, що дослідження суті поняттня 
«бар’єр» як феномену навчально-пізнавальної діяльності переважно 
ґрунтується на психологічних засадах (О. Барвенко, Т. Вербицька, 
Н. Губарева, Н. Сопілко, М. Подимов, Р. Шакуров, Н. Яковлєва). Лише 
дослідниця Л. Ярославська у праці «Дидактичні умови подолання 
педагогічних бар’єрів у процесі навчального співробітництва викладачів і 
студентів» (2010 р.), вводить у науковий обіг та дає визначення 
педагогічного бар’єру як складного багатоаспектного педагогічного явища, 
що викликане факторами як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, та 
притаманне всім суб’єктам навчально-виховного процесу, яке в результаті 
перешкоджає, стримує, знижує ефективність і успішність цього процесу 
[9]. Ми частково підтримуємо її думку, але вважаємо це визначення 
неповним, і вважаємо доцільним підкреслити діалектичну суперечність 
бар’єру. З одного боку, він гальмує розумові процеси, сковує волю, 
характеризується утрудненнями, знижує активність навчальної діяльності, 
а з іншого, – є засобом підтримки пізнавального інтересу, стимулом 
вирішення навчальних завдань.  

Мета дослідження полягає в розкритті ролі бар’єру як феномену 
навчального процесу в ході пізнавальної активності студентів ВНЗ та 
обґрунтуванні прийомів штучного створення бар’єрів у навчальному 
процесі ВНЗ, що є фасилітаторами пізнавальної активності студентів.  

Серед вітчизняних вчених суттєвий доробок щодо проблем 
активності, зокрема, пізнавальної, належить В. Лозовій, яка стверджує, що: 

1. Суспільство не може повноцінно функціонувати в умовах 
соціального і науково-технічного прогресу без активності людини, яка є 
могутнім їх джерелом. Активну особистість характеризує вміння ставити і 
розв’язувати нові проблеми, ініціатива, оригінальність мислення, протидія 
консерватизму, шаблону, здатність до критичного аналізу умов, фактів, 
підходів тощо. 

2. Пізнавальна активність особистості є умовою її духовного 
розвитку. Оволодіння духовною культурою суспільства суттєво впливає на 
ієрархію потреб, мотивів, інтересів суб’єкта, що, водночас, визначає якість 
не лише професійної праці, але й характер занять у вільний час, які є як 
умовою для задоволення духовних потреб, так і засобом самовизначення, 
самореалізації, самовідкриття, саморозвитку особистості. Чим вищий 
рівень освіти, загальної культури людини, тим плідніше вона використовує 
свій вільний час. Звідси виходить необхідність збуджувати пізнавальну 
активність, в основі якої – потяг до пізнання, самоосвіти. 

3. Пізнавальна активність є умовою успішності будь-якої діяльності, 
бо вона передбачає виховання самостійності, ініціативності, сумлінності, 
сили волі, тобто орієнтує суб’єкт на самовиховання, на керівництво 
людиною своїм власним розвитком із врахуванням загальнолюдських 
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цінностей. 
4. Пізнавальна активність студента є важливою умовою вдоскона-

лення і одночасно показником ефективності навчально-виховного процесу 
у ВНЗ, тому що: а) стимулює розвиток особистості; б) забезпечує 
сприятливий мікроклімат індивіда; в) спонукає викладачів до самоосвіти, 
пошуків шляхів досягнення високих результатів навчання (відбір змісту 
освіти, розробка технологій навчання і виховання тощо) [7, с. 164–165]. 

Отже, В. Лозова пізнавальну активність визначає як рису особис-
тості, яка виявляється в її ставленні до пізнавальної діяльності, що 
передбачає стан готовності, прагнення до самостійної діяльності, 
спрямованої на засвоєння індивідом соціального досвіду, накопичених 
людством знань і способів діяльності, а також знаходить вияв у якості 
пізнавальної діяльності. Готовність до пізнавальної діяльності передбачає 
позитивні мотиви, а також володіння засобами досягнення мети – 
опорними знаннями, методами пізнання, прийомами розумової діяльності, 
навичками самостійної роботи. 

Аналіз закордонних концепцій активності (A. Bandura, L. Festinger, 
K. Hall, F. Heider, D. Hebb, G. Kelly, N. Miller, H. Murray, J. Nutten, J. Piaget, 
J. Rotter, S. Schehter, R. Wudworts) показує, що незалежно від розбіжності в 
поглядах, у всіх концепціях спостерігається тенденція до цілісного 
розгляду механізмів активності, що враховують як внутрішні, так і 
зовнішні фактори, які прямо або побічно позначають бар’єри причинами 
динамізації психіки. Дане припущення підтверджують і сучасні уявлення 
про природу активності, які формувалися під впливом праць вітчизняних 
психологів Л. Виготського, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Д. Узнадзе. 

Активність людини, вважав О. Леонтьєв, має мотиваційну основу, 
що пов’язана з потребами. Потреба – це стан живої істоти, що виражає 
його залежність від конкретних умов існування й виступає джерелом його 
активності. Наприклад, стан потреби, нестачі, відсутності будь-чого 
значущого для існування індивіда, виступає як інтерес, спрямованість, 
енергія дії.  

Найважливіші аспекти проблеми психічної активності людини були 
розкриті також у працях М. Басова, А. Лазурського, В. Мясищева, 
К. Платонова. Так, А. Лазурський і С. Рубінштейн пов’язували розвиток 
активності з подоланням перешкод: «Одні люди у випадку перешкод 
продовжують розбудовувати енергійну діяльність, в інших найменше 
утруднення негайно ж паралізує всю їхню волю» [3, c. 97]. А. Лазурський у 
ході численних досліджень доходить висновку, що активність – це вольове 
зусилля, пов’язане з подоланням перешкоди. Вольова активність за таких 
умов повністю ототожнюється з цілеспрямованою активністю. 

Глибше це питання досліджував Н. Бернштейн [2, c. 16–21], який 
вивчав психофізіологічні механізми регуляції й прояву різних форм 
активності. Його дослідження дозволили зробити висновок, що життя – це 
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процес подолання навколишнього середовища, яке спрямоване на 
«безперервний рух у напряму родової програми розвитку й самозабез-
печення». Джерелами активності, таким чином, є перешкоди на цьому 
шляху. Н. Бернштейн доповнює категоріальний арсенал біологічної науки 
запозиченим у З. Фрейда поняттям «бар’єр», без якого неможливо 
пояснити походження активності організму, її рівня й спрямованості. Одна 
з найважливіших функцій бар’єру, уважає вчений, полягає в мобілізації 
внутрішніх ресурсів організму, у їх актуалізації, у визначенні міри та 
напряму активності. 

Джерелами активності людини вважає бар’єри й Б. Ананьєв. Він 
зараховує активність людини до явищ руху діяльності й пов’язує її з 
феноменом волі. Б. Ананьєв визначає феномен волі як свідоме подолання 
труднощів на шляху здійснення дії. Учений підкреслює, що, «зустрічаю-
чись із перешкодами, людина або відмовляється від дії в обраному 
напряму, або «нарощує» зусилля, щоб подолати бар’єр» [1, c. 276]. 

Явище прояву в одних випадках вольової активності, а в інших – її 
відсутності Б. Ананьєв пояснює такою якістю як «локалізація контролю 
вольової дії», що характеризує схильність людини приписувати 
відповідальність за результат своєї діяльності вищим силам і обставинам 
або ж, навпаки, власним зусиллям і здібностям» [1, c. 277]. 

Б. Ананьєв зазначав, що локалізація контролю вольової дії є стійкою 
якістю людини, що формується в процесі виховання й самовиховання. 
Найважливіші ланки вольової дії або вольового акту, а саме: ухвалення 
рішення і його виконання нерідко викликають особливий емоційний стан, 
який оцінюється як вольове зусилля. В основі вольового зусилля лежать 
психофізіологічні процеси, що відіграють роль пускового механізму в 
системі свідомої саморегуляції. Звідси випливає характеристика поняття 
«вольове зусилля» як активного прояву свідомості, спрямованості на 
мобілізацію психічних і фізичних можливостей людини, необхідних для 
подолання зовнішніх і внутрішніх труднощів. Але тільки в тому випадку, 
якщо вони (перешкода, труднощі) переживаються як внутрішні бар’єри, 
що необхідно подолати. 

Причиною, джерелом вольової активності вчений уважає реально 
існуючу розбіжність можливостей і дійсності, їх зіткнення, або 
«розбіжність результату активності з її цілями» [1, c. 277]. У результаті 
вольового зусилля вдається загальмувати дію одних і гранично підсилити 
дію інших мотивів. Вольове зусилля мобілізує людину на подолання 
зовнішніх і внутрішніх труднощів. Зазначимо, що Б. Ананьєв першим з 
вітчизняних вчених виявив роль бар’єрів, як психологічного утворення, що 
породжує значущі імпульси для здійснення людиною діяльності, тим 
самим викликаючи в одних випадках вольові прояви активності, а в 
інших – безвольність. Таким чином, бар’єр є джерелом активності людини, 
у тому числі й пізнавальної. 
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Д. Узнадзе вважає, що найбільш помітні зміни в розвитку активності 
відбуваються під час нешаблонної діяльності, коли людина виконує дві 
протилежні функції. З одного боку, вона користується знаннями й 
уміннями, отриманими в процесі навчання й спілкування з іншими 
людьми, виступає «власником» минулого досвіду. З іншого боку, вона 
повинна подолати цей досвід, внести поправки в усталені способи 
реалізації діяльності, знайти шляхи раціонального вирішення завдань. 
Перша функція людини призводить до стереотипізованої, репродуктивної, 
адаптивної поведінки й репродуктивного мислення. Друга функція 
пов’язана із продуктивною діяльністю, неадаптивною поведінкою, яким 
передує аналіз минулої діяльності. У результаті активізується розумова 
діяльність людини, і вона сама перетворюється в суб’єкт творчості. Діючи 
як суб’єкт творчості, і не обмежуючись межами конкретного завдання, 
людина розширює поле своєї особистісної й соціальної активності  
[6, c. 377]. 

Функціонально-динамічною, інтегративною якістю особистості 
вважають активність багато інших сучасних вчених, таких як Д.˚Бого-
явленська, А. Брушлинський, Л. Алексєєва, вони підкреслюють, що 
активність особистості інтегрує всю її психологічну структуру. 

У працях В. Петровського розглядається «надситуативна актив-
ність», під якою мається на увазі «здатність суб’єкта підніматися над 
рівнем вимог ситуації, ставити цілі, надлишкові з погляду вихідного 
завдання» [4, c. 15]. За допомогою надситуативної активності суб’єкт долає 
зовнішні й внутрішні обмеження, тобто бар’єри діяльності. У проявах 
надситуативної активності В. Петровський виділяє феномен активної 
неадаптивності. Він стверджує, посилаючись на В. Вундта, що результати 
активності людини неминуче неадаптивні в тому розумінні, що вони 
практично ніколи не відповідають заздалегідь визначеним цілям, що 
людина у будь-якій сфері своєї життєдіяльності завжди виходить за межі 
уявлюваного. Підкреслимо, що прояв активної неадаптивності й 
надситуативної активності В. Петровський пов’язує з подоланням 
зовнішніх і внутрішніх бар’єрів. 

Прикладом «надситуативної активності» можуть послужити факти з 
експериментів К. Левіна. У кімнаті дві дівчинки, одна шкільного, інша –
дошкільного віку. Старшій дівчинці пропонують упоратися з дуже 
простим завданням: дістати предмет, що лежить посередині столу на такій 
відстані від країв, відгороджених невисоким бар’єром, що дотягтися до 
нього безпосередньо рукою не можна; для цього досить скористатися 
паличкою, що лежить поряд. Дівчинка ходить навколо стола, робить то 
одну, то іншу спробу, а завдання все не вирішується. Дівчинка меншого 
віку спочатку мовчки спостерігає, а потім починає подавати пораду за 
порадою: «підстрибнути» (підказка невдала), «скористатися паличкою» 
(єдине, що може врятувати положення), нарешті, сама бере паличку й 
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намагається дістати предмет. Однак старша негайно відбирає в неї це 
«знаряддя», пояснюючи, що дістати паличкою неважко, що «так» зможе 
будь-хто. У цей момент у кімнаті з’являється експериментатор, якому 
старша дівчинка говорить, що дістати зі стола предмет вона не може. 
Цікаво, що дівчинка ігнорує паличку, але навіть якщо використає її як 
інструмент досягнення мети, то уникає винагороди (наприклад, як би 
випадково забуває предмет – нагороду на столі). Пошук неординарного 
вирішення проблеми на цьому прикладі є проявом надситуативної 
активності – дії за порогом вимог ситуації. 

Механізм такої активності ще недостатньо вивчений, але 
передбачається, що він пов’язаний з механізмом подолання бар’єрів. Це 
припущення знайшло відображення в теорії подолання, представленій 
Р. Шакуровим. Згідно із цією теорією «активність людини – це процес 
подолання її цілей – одержання доступу до певних цінностей, що 
задовольняють її потреби» [8, c. 121]. Учений виходить із того, що 
подолання бар’єрів, будучи джерелом активності людини, відіграє головну 
роль у динамізації й структуруванні діяльності. Саме бар’єри, що 
заважають задоволенню потреб, дають імпульс діяльності, а їх подолання 
виступає джерелом активності людини. Ціннісні бар’єри актуалізують 
потребу – приводять її в активний стан. У результаті взаємодії 
актуалізованих потреб із вторинними бар’єрами народжуються всі інші 
компоненти діяльності – мотиви, завдання, дії, результати. Бар’єри 
забезпечують психогенез діяльності. Зміст і призначення останньої полягає 
в подоланні перешкод, що заважають задоволенню потреб. Потреба 
виступає як енергетична основа руху, як його умова, а причиною, 
джерелом є бар’єр. Під його впливом потреба переходить у мотив і 
стимулює діяльність людини. Якщо бар’єр суб’єктивно переживається як 
напруга й труднощі, він реалізує свою розвивальну функцію. І навпаки, 
якщо бар’єр суб’єктивно не переживається або занадто великий, то він стає 
блокатором і пригнічує будь-яку активність. Звідси випливає, що залежно 
від характеру бар’єри з однаковим успіхом можуть виконувати й творчу, й 
деструктивну функцію стосовно діяча, тобто бути як фасилітаторами, так і 
інгібіторами активності людини. 

У зв’язку з окресленими положеннями, актуалізується друга частина 
поставленої мети дослідження, а саме обґрунтування таких прийомів 
штучного створення бар’єрів у навчальному процесі, що будуть сприяти 
активності особистості студента. Ми погоджуємося з обґрунтованими 
В. Лозовою загальними вимогами до способів активізації пізнавальної 
діяльності студентів. Зокрема, вчена зазначає, що, по-перше, всі способи 
активізації пізнавальної діяльності студентів мають бути спрямовані на 
формування їхнього позитивного ставлення до процесу пізнання, що 
визначається їх позитивною мотивацією, пізнавальними інтересами. 
Фізіологи обґрунтовують необхідність позитивних емоцій тим, що вони 
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тонізують роботу мозку, а негативні – гальмують, пригнічують. Тому 
оптимальна організація усвідомлення індивідом мети діяльності, її 
прийняття забезпечує формування позитивних мотивів. 

По-друге, стимулюванню активності особистості сприяє відбір 
змісту навчального матеріалу (його новизна, наукова, теоретична і 
практична цінність, зв’язок із сучасністю, досвідом людини, незвичайність 
фактів або їх суперечність тощо). 

По-третє, формуванню активності сприяє і використання методів, 
прийомів, які стимулюють самостійність розумової діяльності. Серед них 
Г. Щукіна називає створення ситуацій, у яких той, хто вчиться, може: 
захищати свою думку, наводити на її захист аргументи, докази, 
використовувати набуті знання; задавати питання педагогові, товаришам, 
з’ясовувати незрозуміле, заглиблюватися в процес пізнання; рецензувати 
відповіді товаришів, твори, інші творчі роботи, вносити певні корективи, 
давати поради; ділитись своїми знаннями з іншими; допомагати 
товаришам долати труднощі, пояснювати їм незрозуміле; виконувати 
завдання-максимум, розраховані на читання літератури, першоджерел, на 
тривалі спостереження; спонукати знаходити не єдине рішення, а декілька 
самостійних; практикувати вільний вибір завдань, переважно пошукових, 
творчих; створювати ситуації самоперевірки, аналізу особистих 
пізнавальних і практичних дій; займатися різноманітною діяльністю, 
включаючи до пізнання елементи праці, гри, художньої, суспільної та інші 
види діяльності [9]. Стимулюванню пізнавальної активності може також 
сприяти використання різних форм навчання, особливо диспутів, 
пізнавальних ігор, ситуацій вибору та успіху. 

Розробники розвивального навчання (З. Александрова, В. Давидов, 
А. Дусавицький, В. Рєпкін та ін.) запропонували дидактичні завдання типу 
«Пастка», що є важливим інструментарієм створення бар’єрів. Спектр 
функцій цього дидактичного прийому досить широкий. «Пастка» може 
виводити тих, хто вчиться на нову предметну діяльність, викорис-
товуватися для діагностики засвоєних знань, умінь і навичок. Разом з тим 
цей прийом стимулює розвиток особистісних якостей, інтелектуальних і 
творчих здібностей, мотивує навчально-пізнавальну діяльність. Суть цього 
прийому полягає в тому, що потрібно розв’язати завдання, що свідомо є 
таким, що не може бути розв’язаним, тим самим педагог як би «ловить» 
тих, хто вчиться. Як правило, це завдання з недостатніми або з зайвими 
даними, що потребують від студентів додаткової роботи, також це можуть 
бути завдання з помилками. У будь-якому випадку виявлення такої 
помилки стимулює самостійне судження того, хто вчиться, допомагає 
йому виявити свою особистісну позицію. Іншим варіантом «Пастки» є 
завдання, спосіб виконання якого очевидний або вже знайомий, але при 
зміні умов стає не тільки непридатним, але навіть безглуздим, що, 
відповідно, спонукає до створення нового способу вирішення проблеми. 
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При цьому той, хто вчиться, виходить на нову предметну діяльність, з 
якою він раніше не зустрічався. 

Отже, аналіз викладеного дозволяє стверджувати, що бар’єр у 
навчальному процесі може виступати як фасилітатором, так і інгібітором 
пізнавальної активної активності. 

Перспективу подальших наукових розвідок вбачаємо в обґрунту-
ванні технології штучного створення бар’єрів у навчальному процесі, що 
забезпечить пізнавальну активність студентів. 
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СПЕЦИФІКА ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 
ВИКОНАВСЬКОЇ ВПРАВНОСТІ МУЗИКАНТА-ПЕДАГОГА 

 
У статті висвітлено проблему онтогенезу виконавської вправності 

в аспекті функціонального виявлення процесу автоматизації ігрових рухів і 
рухової пам’яті педагогів-музикантів. Автор досліджує сутність, ознаки 
виявлення, концепції, підходи, закономірності, методи і прийоми розвитку 
феномену «виконавська вправність» у процесі інструментальної підго-
товки майбутніх учителів музики. Окреслюється проблематика якісного 
переходу від «робочого» до «авторського» темпу інтерпретації музичного 
матеріалу. 

Ключові слова: вправність, швидка гра, процес автоматизації 
ігрових рухів, рухова пам’ять, мислення, виконавська техніка. 

 
В статье освещена проблема онтогенеза исполнительской беглости 

в аспекте функционального проявления процесса автоматизации игровых 
движений и двигательной памяти педагогов-музыкантов. Автор 
исследует сущность, признаки проявления, концепции, подходы, законо-
мерности, методы и приемы развития феномена «исполнительская 
беглость» в процессе инструментальной подготовки будущих учителей 
музыки. Определяется проблематика качественного перехода от «рабо-
чего» к «авторскому» темпу интерпретации музыкального материала. 

Ключевые слова: беглость, быстрая игра, процесс автоматизации 
игровых движений, двигательная память, мышление, исполнительская 
техника. 

 
The article deals with the problem of ontogenesis of the musicion’s 

mastery as for the functional expression of the process of automation of play 
movements and kinetic memory of teachers of music. The author researches the 
essence, signs of expression, concepts, approaches, regularity, methods and 
techniques of the development of the phenomenon «performer’s mastery» in the 
process of students instrumental training of future teachers of music. The 
problem of the qualitative transition from the «working» to «author» tempo of 
musical material interpretation. 

Key words: skilfulness, fluent performance, the process of automation of 
play movements, kinetic memory, thinking, performing technique. 
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У музичній педагогіці, психології та теорії інструментально-
виконавського мистецтва існує багато контрастних і суперечливих 
поглядів щодо специфіки виявлення та розвитку вправності як 
обов’язкової якості виконавця (К. Черні). 

З погляду теоретиків піанізму В. Івановського, М. Лорека і фізіолога 
О. Райфа, ми від природи наділені необхідною для нас вправністю пальців, 
джерело якої криється в мозковому центрі. На думку представника 
німецької анатомо-фізіологічної школи Ф. Штейнґаузена, «фортепіанна 
вправність» у своїй основі є справою спеціально вродженого хисту. У 
науковій спадщині сутність досліджуваної здатності музиканта-педагога як 
явища психічного порядку пов’язана з якісними ознаками «живої» 
предметної дії, а саме «швидкістю пальців»: здатність примусити удари 
пальців слідкувати один за одним з великою швидкістю (Г. Ріман); 
вправність полягає у психофізіологічному оволодінні наміченими 
пальцевими та звуковими послідовностями в бажаній ступені швидкості 
(Є. Тетцель); здатність видобувати швидкі послідовності звуків і 
співзвучності (А. Щапов). 

Саме тому в науковій музичній літературі фізіологічне поняття 
«вправність» (Є. Тетцель) є важливим часовим компонентом дефініції 
«виконавська техніка», на що вказує відомий музичний психолог 
Ю. Цагареллі. Свідченням цьому є такі наукові терміни: технічна 
вправність (А. Щапов); автоматична вправність (Е. Тетцель); віртуозна 
вправність (Ф. Штейнґаузен); моторна вправність, інерція (Г. Гінзбург); 
вправна техніка (Й. Гат); швидкість руху пальців чи вправність пальців 
(А. Бірмак) тощо. У даному сенсі вправність є критерієм естрадної 
готовності: «Естрадне виконання завжди вимагає великої витрати сили, а 
резерв вправності забезпечує технічну невимушеність гри… і необхідний 
на випадок непередбачених прискорень темпу» [23, с. 114–115]. 

Поряд із цим, представники музичної еліти доводять фізіологічну 
обмеженість вправності пальців та вказують на її кількісні показники: 
вправна гра означає 10–14 ударів у секунду (Й. Гат); звичайною швидкістю 
є 12 звуків у секунду, при зручно розміщених пасажах можливо виразно 
виконати 20 звуків у секунду (Є. Тетцель); естрадні віртуози досягають 
швидкості 12 ударів у секунду, а наш слух за Ientsh’y здатний уловлювати 
до 15 ударів у секунду (Ф. Штейнґаузен). 

Так, М. Лорек зазначає, що неможливо набути швидкість понад 
індивідуально вродженої норми. Російсько-американський піаніст і 
педагог І. Левін визнає, що в людей існує різноманітна фізична межа 
вправності у нервах, м’язах і в мисленні та радить не переоцінювати її: 
«Здатність досягати наднормальної вправності ніяким чином не є 
гарантією музичних здібностей. Деякі учні здатні грати, «як блискавка», 
але навряд чи здатні на що-небудь ще… Одні розвивають її дуже швидко, 
інші набувають її шляхом великого терпіння і наполегливості» [11, с. 69]. 
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У даному аспекті музичний теоретик А. Алявдіна, спираючись на 
працю доктора В. Ларіонова «О музыкальных вообще и тоновых в 
частности центрах головного мозга» (1899), зазначає: «Межа вправності 
пальців обмежується здатністю слуху сприймати чергування звуків; не 
сприймана слухом вправність є безцільною, тоді як природа наділила нас 
вправністю кожного пальця у більшій мірі, ніж це потрібно для 
фортепіанної гри» [1, с. 2].  

Досить гостро у науковій думці Р. Брейтґаупта, І. Гофмана, 
М. Лорека, Г. Ципіна, Ф. Штейнґаузена та ін. постає проблема розвитку 
виконавської вправності майбутніх музикантів-педагогів на тлі практичної 
доцільності вправи і тренування. З цього приводу вчені зазначають 
наступне: шляхом нескінченних повторів механічних рухів пальців 
швидкість не збільшується (М. Лорек); швидкість руху не досягається 
одним лише тренуванням, ця здатність повинна бути частково вродженою 
(І. Гофман). 

Більш гостро зазначену суперечливу проблематику порушує 
німецький лікар, дослідник у сфері фізіології рухів, яка пов’язана з 
технікою гри на музичному інструменті Ф. Штейнґаузен. Учений вказує: 
«Кожній людині на кожній окремій стадії розвитку її організму властивий 
найбільш сприятливий (індивідуальний, природжений – В. Г.) рівень 
вправності рухів, через який ніякими вправами не перескочиш» [22, с. 41]. 
Вправність, тобто швидкість рухів, з погляду німецького піаніста і 
педагога Р. Брейтґаупта, ґрунтується на швидкості нервової реакції, яка 
пов’язана з кровообігом, расовими відмінностями і темпераментом. 
Психолог П. Амар вважає, що вправність як «спеціальна обдарованість 
піаністів» залежить від наступних факторів – «індивідуального фізичного 
складу організму, матеріального фактору (стану зчленувань) і динамічного 
фактору, який ускладнюється малою спритністю початківця» [22, с. 57]. 

Доктор педагогічних наук, мистецтвознавець Г. Ципін уроджену 
здатність музиканта-виконавця до вправної гри зумовлює психофізіоло-
гічними особливостями організму, які забезпечують необхідну швидкість 
рухливо-моторних реакцій під час гри: «Учні бувають більше чи менше 
обдаровані від природи у рухливо-технічному відношенні так само, як 
бувають більше чи менше здібні у тому, що стосується музичного слуху і 
чуття ритму. Проте, вроджені властивості – це лише частина справи. Інша, 
не менш важлива, пов’язана з навчанням» [21, с. 123]. 

Ось чому А. Бірмак, Г. Еббінгауз, С. Клещов, В. Петрушин, 
Є. Тетцель та ін. в сенсі значущості практичного навчання вправність і 
швидкість гри на музичному інструменті зумовлюють кількісним рівнем і 
доцільністю повторень та вправ. На їх думку, автоматична вправність є 
лише результатом доцільних повторень і вправ (Є. Тетцель); спритність як 
якість, що зумовлена індивідуальними можливостями нервової системи, 
розвивається поступовим збільшенням швидкості технічних пасажів і 
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багаторазовим повторенням їх у швидкому темпі (А. Бірмак); гра у 
швидких темпах не можлива без вироблення рухових автоматизмів, які 
відпрацьовуються у процесі повільної і точної гри та багаторазових 
повторень (В. Петрушин). 

У даному аспекті співробітник академіка І. Павлова фізіолог і 
мистецтвознавець С. Клещов, висуваючи тезу: «Межа вправності – це 
межа рухливості взаємно сполучених нервових процесів збудження і 
гальмування, здатність їх швидко змінювати один одного» [7, с. 81], дає 
неоднозначну риторичну відповідь на власне запитання: «Природжена 
вона чи піддається необмеженому розширенню?». Незважаючи на те, що 
природжений тип нервової системи людини дає ту чи іншу початкову 
лабільність (рухливість) і силу нервових процесів та визначає ті чи інші 
технічні задатки, все ж таки «нервова система здатна до майже 
необмеженого тренування і вдосконалення під впливом доцільних вправ» 
[7, с. 81]. 

Відображення матеріальної основи феномену «виконавська вправ-
ність» у психологічному аспекті ми знаходимо в науковому обґрунтуванні 
сутності провідної якісної зміни процесу автоматизації музично-ігрових 
рухів – «переключення всередині однієї і тієї самої аферентаційної системи 
з більш грубих на більш тонкі механізми управління» [13, с. 214]. Це 
зумовлено тим, що психічне явище «автоматизація» як «дієвий механізм 
активізації рухової пам’яті майбутнього вчителя музики» та «універсальна 
природна психомоторна здібність музиканта» [6, с. 10] має за мету 
розвиток вправності (Й. Гат) і виступає «основним шляхом до вправності, 
головною її умовою: без першої неможлива друга. З цього, однак, не 
випливає, що вправність приходить сама по собі, як безкоштовний додаток 
до багаторазових повільних програвань даного місця» [9, с. 77]. Ступінь 
швидкості проходження процесу автоматизації ігрових рухів знаходиться у 
певній мірі в антагонізмі по відношенню до їх природної вправності. Як 
зазначає відомий педагог-методист Г. Прокоф’єв, обдарований музикант 
«зі спритними і вправними рухами може потребувати великої кількості 
повторень, тому що його спритні і вправні рухи погано піддаються 
автоматизації» [16, с. 66]. 

Більш системно специфіку вказаної якісної зміни процесу автомати-
зації ігрових рухів описує видатний біомеханік ХХ ст. М. Бернштейн під 
час аналізу педагогічних понять «плато» та «компроміс загравання важких 
пасажів на фортепіано». На прикладі наукового обґрунтування фази 
спрацьовування між собою фонових сенсорних корекцій координаційного 
рівня «С» побудови рухів, на якому час проступає як «синхронність, 
тривалість і швидкість» [2, с. 125], учений зазначає: «Як показують 
спостереження, нервова система, яка попала у лещата не примиримих між 
собою вимог двох різнорідних корекцій, якщо вимагати від неї рішення 
цієї рухової задачі, як би там не було, схиляється цим на компроміси 
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якості. Так буває, наприклад, коли у суперечності між собою стають 
корекції влучності і вимоги вправності під час гри на музичному 
інструменті. Якщо не дати координаційним системам можливості шукати, 
використовуючи плато, адекватних виходів зі становища шляхом або 
доцільного підігнання один до одного суперечливих автоматизмів, або 
шляхом обхідного вироблення більш взаємно допустимих нових, то 
виникає ризик штовхнути їх на шлях найменшого опору, від чого 
постраждає і влучність, і вправність, яка плавно та рівно звучить»  
[2, с. 190]. 

У педагогічному аспекті М. Бернштейн пропонує наступну 
методологію виходу з «інтерференційних заминок» центральної нервової 
системи: «Так трапляється, наприклад, при важких пасажах на форте-
піано… Якщо дуже грубо розчленити корекції, то виявляється, що 
корекції, які слідкують за точністю і влучністю, не витримують у цих 
випадках на перших порах великої вправності рухів, а корекції, які 
завідують вправністю, не допускають точності. У підсумку виходять рухи 
змазані, приблизні, хоча і встигають за темпом, який вимагається. 
Педагоги називають зісковзування на подібний компроміс «забовтуван-
ням». Шкода його в тому, що якщо воно вже вийшло, то від нього дуже 
важко звільнитися. Тому до інтерференцій і до заминок, які свідчать про їх 
виникнення, необхідно відноситися уважно і чуйно. Педагог допоможе 
учневі вирішити, що в даному випадку краще – чи зробити у тренуванні 
повну перерву і віддатися волі «творчої паузи» центральної нервової 
системи чи в корені змінити спосіб тренування і застосовувані вправи – 
так, щоб полегшити мозковим апаратам шлях до правильного виходу зі 
створеного скрутного становища» [3, с. 777–778]. 

У музично-педагогічній науковій спадщині Д. Благого, Г. Гінзбурга, 
В. Григор’єва, Є. Лібермана, С. Майкапара, А. Орентліхерман, Г. Ципіна та 
інших явище «забовтування» чи «загравання» важких пасажів або епізодів 
має різноманітні ознаки відображення, причини виникнення і шляхи 
подолання. Стосовно «творчих пауз» М. Бернштейна, то тут варто 
пригадати тезу відомого піаніста-педагога С. Фейнберга – «повна 
автоматизація може вимагати різного часу» [19, с. 148]. Дійсно, багато що 
у виконанні автоматизується само собою і треба вміти надавати час для 
такого інтуїтивного освоєння музики. 

Отже, ретроспективний аналіз наукової спадщини, досліджень і 
публікацій доводить актуальність і значущість висвітлення різних аспектів 
виявлення феномену «виконавська вправність» музиканта-педагога. 
Ученими, зокрема, досліджено: питання сутності поняття «вправність» 
(Й. Гат, В. Івановський, Г. Ріман, Є. Тетцель, Ю. Цагареллі, Ф. Штейн-
ґаузен, А. Щапов та ін.); психологічні особливості вправної гри 
(А. Алявдіна, Р. Брейтґаупт, І. Гофман, І. Левін, М. Лорек, Г. Ципін, 
Ф. Штейнґаузен та ін.); значущість доцільних повторень, вправ і процесу 
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автоматизації ігрових рухів у розвитку виконавської вправності (М. Берн-
штейн, А. Бірмак, Й. Гат, С. Клещов, Г. Коган, В. Петрушин, Г. Прокоф’єв, 
Є. Тетцель та ін.); роль психічних процесів у розвитку виконавської 
вправності (В. Бардас, Т. Беркман, О. Гольденвейзер, І. Гофман, Г. Коган, 
М. Лорек, Л. Оборін, О. Райф, А. Щапов та ін.); закономірності, правила, 
умови, вміння, навички і прийоми розвитку виконавської вправності 
(О. Алексєєв, Ю. Бай, Р. Брейтґаупт, М. Давидов, Й. Гат, Г. Коган, І. Левін, 
Є. Ліберман, М. Лонг, М. Метнер, М. Старчеус та ін.); специфіку переходу 
до швидкого темпу (Я. Зак, І. Лесман, О. Ніколаєв, А. Семешко, 
А. Стоянов та ін.); значення лабільності нервових процесів збудження і 
гальмування у розвитку виконавської вправності (А. Бірмак, М. Давидов, 
С. Клещов, І. Павлов та ін.); специфіку швидкої гри і швидкого темпу 
(Л. Баренбойм, О. Гольденвейзер, І. Гофман, К. Ігумнов, Г. Коган, 
С. Савшинський, С. Фейнберг, Г. Ципін та ін.). 

Аналіз психофізіологічної наукової думки засвідчує, що саме воля 
управляє ступенем швидкості рухів (І. Сєченов), а інформація про 
швидкість і прискорення тієї чи іншої ланки кінцівки відпрацьовується 
тільки у механізмі, що зіставляє у контексті загальної схеми управління 
довільним рухом людини на основі порівняння того, що було з тим, що є 
(Є. Ільїн, Л. Чхаїдзе). Швидкість як атрибут руху, що припускає одночасне 
відчуття величини і часу пересування (І. Сєченов), обумовлюється 
біодинамічною усталеністю психомоторної дії (В. Клименко), формуван-
ням програми-образу рухової діяльності людини (Є. Ільїн) і збільшенням 
рухового контролю за ходом дії (Г. Костюк). 

Таким чином, у психофізіології, музичній педагогіці і психології 
питання специфіки сутності виявлення та методичних засад розвитку 
феномена «виконавська вправність» постає як постійно зростаюча сукуп-
ність предметно-пізнавальних суперечностей. Останні відображуються на 
всіх п’яти ієрархічних сенсомоторних рівнях побудови координаційної 
структури музично-ігрового руху педагога-музиканта (див. табл.). Їх 
практичне розв’язання є метою нашої статті. 

Ретроспективний зріз наукової літератури засвідчує, що якісне 
функціонування комплексної полімодальної рухової пам’яті майбутніх 
учителів музики [6, с. 7] під час вивчення «напам’ять» музичного 
матеріалу та, власне, у процесі фахової інструментальної підготовки, 
значною мірою зумовлюється активізацією виконавської вправності як 
універсальної суб’єктивної психомоторної здатності музиканта-педагога. 

Більшість учених у своїх дослідженнях розвиток феномена 
«виконавська вправність» a priori пов’язують зі зверненням до фонових 
корекцій вищого координаційного рівня «Е» управління виконавською 
діяльністю (див. табл.). Даний рівень визначає вищі символічні задачі 
побудови послідовності ігрових рухів, тобто створює мотив для рухового 
акту та забезпечує управління процесами мислення (О. Малхазов). 
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Таблиця 
Побудова координаційної структури музично-ігрового руху 

педагога-музиканта 
 

Рівень 
Е 

Визначає вищі символічні задачі побудови послідовності ігрових рухів, тобто 
створює мотив для рухового акту – «необхідно висловити таку-то музичну 
думку чи розкрити такий-то художній образ» – і здійснює його основну 
смислову корекцію – приведення звукового результату відповідно до наміру. 

Рівень 
D 

Визначає смислову задачу (смислову мелодію) виконавських дій – «необхідно 
виконати таку-то фразу, що складається з таких-то нот і, відповідно, 
сукцесивної послідовності звуковисотних інтонувальних ритморухів згідно з 
матеріальним кодом нотного тексту»; характеризується здатністю до 
тренування предметних дій, створення вищих автоматизмів – технічних 
засобів і предметних навичок (уміння ведення міха, смичка). 

Рівень 
С 

Визначає зовнішній руховий склад (образ-проект) ігрових рухів – швидкість, 
темп, точність і влучність переміщення пальців по просторово-моторному 
полі лівої та правої клавіатури інструмента відповідно до «смислової мелодії» 
виконавських дій і силові параметри тактильного відчуття. 

Рівень 
В 

Сприяє накопиченню «словника» м’язових синергій, які забезпечують 
внутрішню чорнову техніку проходження послідовності ігрових рухів під 
дією слухового імпульсу-наказу, формуванню «кінетичної мелодії», яка 
віддзеркалює ритм м’язових напружень за просторовими, силовими і 
часовими параметрами; відображується у пластичності формування штрихів 
(туше) і пропріомоторному ритмі мелодичної лінії. 

Рівень 
А 

Забезпечує диференціацію та іннервацію відчуттів м’язового тонусу, тобто 
включає необхідні для ігрових рухів тонічні напруження і допомагає 
зберігати кваліфіковану постановку ігрового апарату. 

 
Так, фізіолог О. Райф у статті «О беглости при фортепианной игре» 

(1990) визначає аксіому, за якою головна важкість вправної гри полягає у 
своєчасності рухів пальців. З погляду професора, «не вправність, а 
швидкість мислення ми повинні розвивати в учня» [18, с. 9]. Даного 
положення дотримуються Т. Беркман, Й. Гат, О. Гольденвейзер, І. Гофман, 
Є. Ліберман, К. Мартінсен, Л. Оборін, В. Петрушин, Г. Ципін, А. Щапов та 
інші. Так, угорський піаніст-педагог Й. Гат стверджує, що головною 
умовою вправності є швидкість музичного уявлення. Мистецтвознавець 
А. Щапов вважає, що технічна вправність передбачає перш за все здатність 
швидко мислити звуками, тобто виразно уявляти швидкі послідовності 
звучань. Піаніст, педагог і композитор Л. Оборін підкреслює, що 
найважливішим для досягнення чіткої і швидкої гри є здатність виразно і 
швидко думати, чути та бачити. Вчені пропонують практикувати роботу 
«без звуку» на основі гофманівських способів вивчення музичного 
матеріалу. 

Більш комплексно термін «швидко думати для музиканта» розглядає 
Г. Ципін у праці «Обучение игре на фортепиано» (1984). З погляду 
вченого, дане поняття означає «легко і невимушено орієнтуватися у 
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миттєво змінюваних ігрових ситуаціях, тримати під контролем виконання 
при найбільших швидкостях; це означає уміти відтворювати у слуховій 
уяві звукові послідовності, які біжать у найстрімкому русі, сприймаючи їх 
«мисленнєвим поглядом» як у цілому, так і у всіх деталях, зокрема»  
[21, с. 123]. 

З іншого боку, доктор мистецтвознавства Г. Коган, спираючись на 
наукові постулати В. Бардаса, висуває антитезу-парадокс концепції 
«швидкого мислення» О. Райфа, за якою «щоб швидко грати – треба 
думати повільно щодо управління моторикою» [9, с. 217]. Її сутність і 
актуальність учений розкриває на прикладі наукового обґрунтування 
законів психічного процесу автоматизації, який є в основі будь-якої 
вправності і полягає у заміщенні цілого ряду окремих намірів-воєвиявлень 
«єдиною складною дією, яка протікає автоматично і підсвідомо, і 
підвладна одному вольовому імпульсу» [16, с. 66]. 

На думку Г. Когана, швидкий темп досягається не тим, що 
«свідомість навчається з незвичайною швидкістю «підказувати» кожний 
рух, а як раз навпаки – тим, що вона зовсім перестає це робити, що пальці 
більше не потребують безперервної підказки, навчаються обходитися без 
неї. Багаторазово повторювальна послідовність рухів поступово «злипа-
ється» в одне ціле, перетворюється у суцільний ланцюг («динамічний 
стереотип», за термінологією І. Павлова), кожна ланка якого автоматично – 
за принципом умовних рефлексів – притягує за собою наступне; свідомості 
ж достатньо «включити» першу ланку, правильніше – дати початковий 
сигнал, щоб весь ланцюг розвернувся «сам по собі»… Інакше кажучи, 
свідомість управляє рухами без будь-якого поспіху, з частими 
перепочинками, значно повільніше, ніж відбуваються самі рухи» [9, 
с. 215–216]. Для досягнення «чистої» і легкої гри учений пропонує 
використовувати метод «технічного фразування» пасажу і метод 
«технічних варіантів» Ф. Бузоні та замість «закріплення» кожної окремої 
ноти охоплювати пасаж одним широким, «польотним» рухом з опорою на 
деякі вузлові точки, які визначає правильно вибраний «орієнтувальний» 
палець: «Чим більше таких окремих намірів охоплено одним вольовим 
імпульсом, чим рідше, отже, чергуються ці імпульси, – тим швидше 
здійснюються одиничні дії пальців…» [10, с. 103]. 

Матеріальне відображення указаних положень Г. Когана ми 
знаходимо у наукових постулатах відомого психолога Г. Костюка. У праці 
«Психологія» (1968) учений зазначає: «У міру того, як рухи автомати-
зуються, змінюється роль зорового сприймання в процесі виконання дії… 
Внаслідок вправляння сприймання починає дедалі більше випереджати 
дію… Сприймання музиканта, що грає по нотах, випереджає рухи його 
пальців. Сприймані наступні елементи тексту підготовляють дальші рухи і 
тим забезпечують швидкий темп і вищу ефективність виконання дії… 
об’єднання елементів дії у єдине ціле спостерігається у формуванні 
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уміння… грати на музичному інструменті» [15, с. 438]. 
Даної концепції «повільного мислення» Г. Когана дотримуються 

О. Алексєєв, Т. Беркман, В. Григор’єв, С. Клєщов, Є. Ліберман, Л. Маккін-
нон, А. Орентліхерман, В. Петрушин, А. Семешко, А. Щапов та інші. В її 
основі ми спостерігаємо функціональні виявлення ще однієї якісної зміни 
процесу автоматизації виконавських дій музиканта-педагога «об’єднання 
окремих рухів у єдине органічне ціле, що реалізується як інтегрований 
цілісний процес у вигляді навички» [6, с. 9]. 

Так, піаніст-педагог А. Орентліхерман вказує, що уміння «дивитися 
вперед», узагальнення ряду окремих рухів у єдине ціле, зміна 
мисленнєвого сприйняття фактури благотворно позначається на вправ-
ності. Мистецтвознавець Т. Беркман вважає, що суть розвитку моторності 
полягає в оволодінні вмінням об’єднувати ряд окремих дій в одне ціле. 
Теоретик баянного мистецтва, професор А. Семешко зазначає: «Чим 
швидший темп, тим більша кількість звуків охоплюється одним диханням, 
одним рухом, одним імпульсом, однією думкою. Перехід до швидкого 
темпу значно полегшується завдяки великим рухам руки, рухам, що 
об’єднують цілі групи дрібних нот» [17, с. 98]. 

Однак, у науковій думці існує діаметрально протилежний підхід 
щодо сутності розвитку феномену «виконавська вправність». Він 
пов’язаний із «живою» предметною дією – розвитком м’язового чуття 
(тонусу), «м’язового таємничого контролера» (І. Гофман), «м’язової 
іннервації» (В. Бардас) і туше як «способу видобування звуку» [2, с. 85]. 
Так, А. Алявдіна вважає, що повільне і чітке відшліфовування відчуттів 
пальців збільшує вправність. І. Левін стверджує, що найкращим загальним 
правилом для розвитку вправності є звичка грати цілком вільною і 
польотною рукою, жорсткість м’язів і вправність несумісні. В. Бардас 
наголошує, що передумовою розвитку спритності є цілковите розслаб-
лення м’язів, їх м’якість, еластичність і рухливість. Р. Брейтґаупт і 
М. Метнер підкреслюють, що вправність є продуктом основних факторів 
гри – свободи і ваги рук та вимагає легкого дотику до клавіш, знищення 
акцентів, гри у рівному темпі, найбільшої плоскості, рівності відтінків 
сили, плавності рук, тобто відсутності поштовхів, різких знімань staccato 
тощо. Саме тому Є. Ліберман аргументує тезу, за якою «ступінь натиску 
обернено пропорційна темпу», а «перебільшення натиску призводить до 
втрати рухливості пальців» [12, с. 45]. 

Поряд із цим, А. Алявдіна, С. Клещов, М. Лорек, Г. Ріман, Г. Ципін, 
Ф. Штейнґаузен, А. Щапов та ін. підкреслюють значення діяльності 
психіки – зосередженої уваги, напруженої волі, ритмічної витримки і 
пам’яті на місце клавіш у досягненні вправності виконання та дії закону 
економності рухів і економічності витрачання нервово-м’язової енергії під 
час збільшення темпу гри. Так, Ф. Штейнґаузен проблему досягнення 
вправності зумовлює направленням зусиль педагога та учня на руховий 
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процес у цілому і на боротьбу з недоцільними побічними рухами, 
використанням усіх рухових здатностей вільного тіла, викорінюванням 
жорстких «фіксацій», побічних гальмувань і найкращим розподіленням 
нервової енергії: «…у педагогічному плані основним питанням є не 
підвищення загального рівня вправності – він є вродженим, – а допомога 
учневі уникнути появу шкідливих і непотрібних рухів, які знижують 
вправність, або допомога піаністу викоренити ті погані навички, які  
він набув у своїй практиці і які стали гальмом його подальшої роботи»  
[22, с. 90]. 

У даному аспекті Г. Коган висуває тезу «секрет швидкості – в 
скупості і мінімальності рухів» [8, с. 78] і підкреслює значення аплікатури 
у справі збільшення темпу, а Г. Ципін вважає необхідним знати, що 
«швидка гра прямо пропорційна здатності пальців здійснювати найбільш 
економічні, мінімальні за розмахом, суворо вивірені рухи у виконавському 
процесі» [21, с. 124]. 

Отже, можна узагальнити, що в своїх судженнях науковці 
звертаються до шифрувань, технічних фонів, м’язових синергій, сенсорних 
корекцій та автоматизмів нижчих координаційних рівнів («А», «В» і «С») 
управління виконавською діяльністю (див. табл.). Учені пропонують грати 
технічний матеріал – етюди, гами, арпеджіо, акорди і рухові артикуляційні 
ритмізовані динамічні вправи на crescendo, diminuendo, ritardando і 
accelerando (М. Лонг, В. Петрушин, Г. Ріман, В. Сафонов, С. Хентова та 
ін.); конструювати власні спеціальні технічні вправи у вигляді своєрідного 
«perpetuum mobile» (Л. Арчажнікова, Д. Благой, І. Гофман, А. Семешко та 
ін.); навчитися відпочивати «мимохідь» під час швидкої гри (С. Фейнберг); 
практикувати свідоме розслаблення м’язів у швидких пасажах 
(П. Казальс); не застосовувати високий підйом пальців, а грати «близько» 
м’якою рукою на старті та активними, живими і незалежними один від 
одного пальцями (Є. Ліберман, Л. Оборін, Я. Флієр). 

У методологічному аспекті майбутнім педагогам-музикантам з 
метою досягнення вправності пальців слід використовувати метроном як 
засіб контролю швидкості гри (І. Левін); позиційне мислення (К. Мар-
тинсен); «ваговий ефект» (Й. Гат); метод раціоналізації рухів (удоскона-
лення аплікатури) і раціоналізації уявлень – мисленнєвого перегрупування 
одиниці метричної пульсації (Г. Коган, Г. Прокоф’єв); метод «ланцюжок», 
«пульс вісімки» і «спрямовуючий рух» (М. Давидов); метод ідеомоторного 
тренування (C. Савшинський, М. Старчеус); метод технічного фразування 
на основі технічного мислення, позиційної гри, мисленнєвого перегрупу-
вання ряду звуків пасажу та об’єднання позицій (Є. Ліберман); прийом 
групування пасажу, ритмічних та артикуляційних варіантів (О. Алексєєв); 
прийом «легато», leggiero чи «стакато в легато» (Ю. Бай, М. Метнер, 
Є. Тетцель); гру пасажів у зворотному напрямі (Г. Коган); «п’ятипалу» 
аплікатуру Ф. Ліста тощо. 
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Поряд із дослідженими концепціями і підходами щодо розвитку 
виконавської вправності майбутніх учителів музики, у науковій 
педагогічній думці та практиці досить гостро постає проблема якісного 
плавного поступового переходу від «робочого» до «авторського» темпів 
інтерпретації «напам’ять» музичного матеріалу. Про це свідчать наукові 
праці Л. Баренбойма, А. Бірмак, М. Давидова, С. Клещова, Г. Когана, 
С. Савшинського та інших. Вказаний перехід зумовлюється розвитком в 
учнів лабільності, зрівноваженості і сили нервових процесів збудження та 
гальмування у корі великих півкуль головного мозку, їх здатністю до 
швидких змін, адже відомо, як інколи нелегко розвинути необхідне 
гальмування при маніпуляціях у різних мистецтвах (І. Павлов). Так, 
професор Петербурзької консерваторії А. Бірмак вважає, що вправність 
пальців обумовлюється збільшенням лабільності нервових процесів у 
руховому апараті. Спираючись на праці відомих російських фізіологів 
О. Ухтомського і М. Введенського, науковець зазначає: «Поступовість при 
збільшенні швидкості темпу сприяє розвитку лабільності у нервово-
м’язовому апараті і встановленню загального ритму в його ланках» [4, 
с. 71]. Коли музикант переходить до швидких темпів занадто рано, його 
нервово-м’язовий (периферійний) апарат ще не підготовлений до виконан-
ня даного темпу. Внаслідок цього пальці перестають слухатися, рух 
гальмується і в руках виникає «скутість» – тимчасовий паралітичний стан. 

Більш системно методичні засади розвитку виконавської вправності 
відносно діяльності центральної нервової системи особистості описує 
С. Клещов у праці «К вопросу о механизмах пианистических движений» 
(1935). Вчений вважає, що розвиток процесу гальмування і його 
закріплення повинні відбуватися паралельно до збільшення вправності в 
процесі виховання складних ланцюгових рухових навичок: «Проблема 
вправності полягає не в тренуванні процесу збудження…, а в тренуванні 
більш слабкого (жвавого, випереджувального) і більш важкого для великих 
півкуль мозку процесу гальмування, який регулює рухи (і легко зникає при 
тривалому повторенні пасажу у швидкому темпі – В. Г.). У швидкій 
послідовності рухів повинно бути збереженим те ж саме співвідношення 
між процесом збудження і гальмування, як і в повільному темпі, і це 
найскладніша задача. Підвищуючи швидкість, ми підсилюємо збудження і 
зриваємо гальмування. Тому прискорення темпу повинно йти поступово і 
застосовуватися лише інколи, при постійному тренуванні гальмування 
грою у повільному темпі. При прискоренні темпу критерієм збереження 
достатнього гальмування повинні служити рівність гри і довільне 
уповільнення темпу у середині пасажу, яке легко досягається» [7, с. 80]. 

Проблему «комканья пассажей» – нерівномірно швидкої напруженої 
гри учнів-початківців С. Клещов пов’язує із завчасним вступом у роботу 
деяких м’язів у силу послаблення процесу гальмування: «І все це тому, що 
завдяки… зникненню гальмування робота м’язів позбавляється правиль-
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ного регулювання. Замість того, щоб вступати в роботу по черзі в точно 
встановлений момент, а до цього моменту залишатися в спокої у 
розслабленому стані (все це – функції гальмування), пальці починають 
вступати в роботу завчасно і після роботи вже не приходять у спокійний 
розслаблений стан… Розтягнений раніше ланцюг рухів стискається, його 
ланки тісніше налягають одна на одну до повного збігу (спазм). Усунення 
даного стану – задача дуже нелегка: треба тривале тренування гальмування 
при повільній грі з концентрованою увагою і дуже поступовий перехід до 
швидкого темпу» [7, с. 78]. Вчений пояснює це тим, що процес збудження, 
який є в основі утворення умовних зв’язків, виникає швидше і взагалі 
стійкіший процесу гальмування. Відновлення гальмування і повернення до 
більш повільної рівної гри варте великої праці. 

Визначені положення С. Клещова щодо боротьби із «забовтуванням» 
чи «заграванням» музичного матеріалу на тлі активності контролю 
свідомості, волі і слуху виконавця підтримують О. Алексєєв, І. Гофман, 
Є. Ліберман, С. Майкапар, О. Скрябін, Л. Фаненштиль, Г. Ципін та інші. 

Звертаючись до сучасної педагогічної практики, слід зазначити, що 
викладачі і студенти вищої школи повинні вивчати передовий досвід та 
усвідомлювати наступні закономірності: швидка гра не є пришвидшено 
уповільненою (С. Савшинський), безпосереднім результатом повільної 
роботи (І. Гофман) та ознакою темпераменту (О. Гольденвейзер). Це 
руховий процес іншої якості, своя особлива «психологія», особлива 
фізіологія рухів, особливе внутрішнє самопочуття виконавця (Г. Ципін). 
Надто часто плутають цілком різні поняття – технічна майстерність і 
вправність, поспішність і швидка гра, робота у швидкому темпі і завчасна 
гра у швидкому темпі (О. Гольденвейзер, Є. Ліберман, С. Фейнберг). Саме 
завдяки такому змішуванні музиканти набагато раніше оволодівають 
вправністю, ніж справжньою майстерністю. З цього приводу К. Ігумнов 
зазначає: «У виконанні є межа можливого… Надмірна швидкість, як і 
надмірна сила звучності, ще не створює життя… Нею зовсім не 
перевіряється наявність темпераменту і справжньої віртуозності. Вона 
швидше свідчить про музичну неповноцінність, бідність виконавця» [5, 
с. 159]. Надмірно швидкі темпи не йдуть на користь художній якості гри, її 
змістовності і глибини. Невипадково існує думка – «поспішають не від 
легкості в пальцях, а від легкості в думках» [20, с. 172]. Ось чому 
досвідчені педагоги пропонують учням грати стриманіше, не на межі 
можливого, а приблизно 85–90 % від темпового максимуму, тобто «ледь-
ледь» (Г. Бюлов) не доходити до нього. 

Майбутнім педагогам-музикантам слід пам’ятати, що зручність і 
невимушеність, які забезпечуються грою у повільному темпі, ілюзорні 
(С. Савшинський). Нерідко рухи й аплікатура, які зручні у повільному 
темпі, виявляються незручними у швидкому темпі. Це зумовлюється тим, 
що зміна пульсації темпу детермінує зміну звукового образу, зміну будови 
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внутрішньої координаційної структури ігрового руху і налагодженість 
функціонування екстероцептивних та інтероцептивних зворотних зв’язків. 
Останні визначають якість актуалізації енграм рухової пам’яті музиканта у 
вигляді «моторного образу» (М. Бернштейн) виконавських дій і 
безвідмовну роботу музичного мислення та рухливо-технічного апарату. 

У практично-виконавському аспекті способи гри у швидкому темпі 
повинні зазнати суттєвих видозмінень у порівнянні з повільним темпом. 
Важливо усвідомлювати, що швидка гра є необхідністю, яка ставить перед 
виконавцем принципово нові задачі: «…не слід відхилятися від неї і 
великих нервових навантажень, пов’язаних з нею; не тренуючи пальцевий 
апарат в умовах високих виконавських швидкостей, техніку учня не 
розвинути» [21, с. 126]. Ось чому Л. Баренбойм, Я. Зак, Є. Ліберман, 
К. Мартинсен. Г. Нейгауз, О. Ніколаєв, С. Ріхтер, С. Фейнберг та інші, 
спираючись на тезу Л. Оборіна «не можна навчитися грати швидко, 
граючи тільки повільно» [21, с. 125], критикують «міцну гру на forte» у 
повільному темпі. Вчені пропонують одночасно, у перший день роботи 
грати повільно з урахуванням обов’язкових художніх звукових якостей, 
варіювати повільний темп з виконавським темпом, або грати настільки 
швидко, щоб був можливий контроль звукотворчої волі над виконанням. 
При цьому Є. Ліберман застерігає, що співвідношення кількості часу вправ 
у повільному темпі (з високим підйомом пальців) і в рухливих темпах (з 
економним підйомом) є індивідуальним. Точних рецептів тут не може 
бути. Важливо, щоб учень відчув корисність поєднання обох способів: 
«Результатом таких занять повинно бути встановлення природної, вільної 
манери гри, органічною частиною якої є активний, але економний удар 
пальців» [12, с. 33]. 

Узагальнюючи наше дослідження, слід зазначити, що дефініція 
«вправність», «темп» і технічна робота розглядаються у науковій 
літературі в антагонізмі по відношенню до поняття «динаміка». Так, 
Г. Прокоф’єв зазначає, що управління динамічними ресурсами рухів 
проходить складніше, ніж сама побудова ланцюгу рухових форм: 
«вправності рухів домогтися легше, ніж доцільного управління 
динамікою» [14, с. 308]. О. Гольденвейзер вказує, що темп знаходиться у 
залежності від динаміки виконання і пропонує виконавцям регулювати 
відношення між динамікою і рухом. Г. Коган узагальнює, що швидкість і 
сила звучання – протилежні якості, збільшення однієї обов’язково 
супроводжується зменшенням іншої. Це є закономірністю, тому що чим 
швидше темп, тим більше переважає ритм (Г. Шмідт). 

Отже, у наукових постулатах музичної педагогіки і психології 
існують поліаспектні погляди щодо суті функціонального виявлення 
дефініції «вправність» як «супутника» виконавської техніки, як 
універсальної індивідуальної психомоторної здатності музиканта-педагога. 
Розвиток досліджуваного феномена зумовлюється не тільки якісним 
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рівнем функціонування таких вищих психічних процесів як музичне 
мислення, уява, увага і воля, не тільки якісними показниками активізації 
музичного слуху, музичної пам’яті і чуття ритму, не тільки суб’єктивними 
природними технічними задатками ігрового апарату виконавця. В 
матеріальній основі розвитку виконавської вправності ми бачимо 
функціональні виявлення якісних змін процесу автоматизації ігрових рухів 
як психічного явища, функціональні виявлення дійового мислення і 
рухової пам’яті, функціональні виявлення лабільності нервових процесів 
збудження і гальмування кори головного мозку. 

Свідоме запровадження на практиці висвітлених концептуальних 
положень сприяє розвитку виконавської вправності майбутніх учителів 
музики. Під час вибору зазначених підходів і технологій студенти повинні 
експериментувати, ставити перед собою різноманітні звукові і технічні 
задачі, розмірювати співвідношення вправності, контролю і корекцій 
ігрових рухів на тлі «чистоти» звучання, активізувати усвідомлену 
професійну рефлексивну діяльність, керуватися музичною інтуїцією, 
виконавським досвідом і сучасними теоретичними знаннями, усвідом-
лювати власні функціональні можливості центральної нервової системи та 
ігрового апарату, психологічні і фізіологічні особливості тощо. Слід 
пам’ятати, що більш комплексно якісний розвиток виконавської 
вправності перевіряється під час публічного виступу, а зниження порогів 
даного психофізіологічного утворення відбувається не плавно, а 
стрибкоподібно, з численними якісними і кількісними переходами та 
психофізіологічними перешкодами. 
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СТАНДАРТНІ ВИМОГИ ДО МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД 
 
У статті висвітлюються особливості стандартних вимог до 

майбутніх учителів англійської мови в Польщі. Стандартизовані вимоги 
до кваліфікації вчителя англійської мови експоновані у вигляді професійних 
компетенцій. Охарактеризовано складові змісту базової навчальної 
програми для підготовки вчителів англійської мови. Представлено сфери 
педагогічної діяльності, якими повинен бути обізнаний вчитель англійської 
мови в Польщі.  

Ключові слова: підготовка вчителя, вчитель іноземної мови, 
навчання англійської мови, компетенції. 

 
В статье освещаются особенности стандартных требований к 

будущим учителям английского языка в Польше. Стандартизированные 
требования к квалификации учителя английского языка экспонированы в 
виде профессиональных компетенций. Охарактеризованы составляющие 
содержания базовой учебной программы для подготовки учителей 
английского языка. Представлены сферы педагогической деятельности, 
которыми должен быть осведомлен учитель английского языка в Польше.  

 
Ключевые слова: подготовка учителя, учитель иностранного языка, 

обучение английскому языку, компетенции. 
 
The article deals with the main features of the Polish standard for 

intending teachers of foreign language. Standardized requirements for the 
qualification of teachers of English are described in the form of professional 
competences. The basic components of the content of the curriculum for training 
teachers of English are characterized too. The spheres of pedagogical activity 
that teacher should be informed of are presented in the article.  

Key words: teacher training, foreign language teacher, teaching English, 
competence. 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 94 

Наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття відбулися суттєві зміни в 
міжнародному освітньому просторі внаслідок процесів політичної й 
економічної глобалізації, прогресу інформаційних технологій та забезпе-
чення якості підготовки на рівні міжнародних вимог фахівців, які будуть 
конкурентоспроможними на національному, європейському і світовому 
ринках праці. 

Польща, як країна з децентралізованою системою освіти, активно 
впроваджує навчальні реформи в педагогічній освіті, розробляючи сучасні 
стандарти якісної професійної підготовки вчителів у вищих навчальних 
закладах. 

Упровадження стандартів передбачає певну стабілізацію і консер-
вацію стану справ з метою їх дотримання суб’єктами освітньої діяльності, 
гарантує неперервну відповідність підготовки фахівців актуальним і 
динамічним вимогам часу [1]. 

Питання стандартів професійної підготовки вчителів відображені в 
низці міжнародних документів: рекомендації ЮНЕСКО та МОП 
(Міжнародної організації праці) «Про становище і статус учителів» 
(1996 р.), Маніфест Ради Європи «На шляху до Європи знань» (1997 р.), 
«Неперервна освіта у ХХІ ст.: зміна ролей педагогічного персоналу» 
(2000 р.) та «Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, 
викладання, оцінювання» (Страсбург, 2002 р.) [2; 5].  

Вивчення питань стандартів освіти та підготовки вчителів 
розглядають такі польські вчені: А. Вілкомірська, Т. Дмоховські, А. Зелін-
ська, С. Квятковські, А. Косинська та ін. На специфіці розроблення 
компетенцій учителів іноземних мов зосереджуються М. Лукашевська, 
Г. Коморовська, В. Стриковський та інші. 

Мета статті – висвітлити особливості сучасних стандартних вимог 
для майбутніх учителів англійської мови в Польщі.  

Державний стандарт з підготовки вчителя окреслює основні вимоги 
до освіченості особи на рівні вищої освіти та гарантії держави в її 
досягненні громадянами. 

Польський стандарт підготовки вчителів визначає: 
– Загальні вимоги (до чого вчитель іноземної мови має бути 

професійно підготовлений). 
– Характеристику випускника (до виконання яких завдань він має 

бути підготовлений). 
– Основні вміння (підготовка вчителя до навчання іноземної мови 

повинна забезпечити оволодіння компетенціями у професійних 
сферах знань). 

– Групи предметів підготовки з мінімально допустимим академіч-
ним навантаженням. 

– Зміст навчальних дисциплін. 
– Цілі та вимоги до реалізації психолого-педагогічної практики в 

школі [3]. 
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Стандарти з підготовки вчителів мають визначати зміст професійної 
підготовки через функціонування навчальних програм та планів у вищому 
навчальному закладі. Цей документ повинен виконувати координуючу та 
організуючу функцію у підготовці фахівців, так як він забезпечує основу 
змісту підготовки вчителя англійської мови. Це дає, у свою чергу, 
можливість зберегти єдиний освітній простір у багатонаціональному 
суспільстві, стимулювати диференціацію освіти і зберегти наступність 
підготовки вчителів за різними моделями та варіантами. 

Варто зазначити, що з розвитком педагогічної освіти та з 
підвищенням її якості у Польщі створено стандарти підготовки вчителів. 
Основною метою створення стандартів є функціонування будь-якого 
освітнього аспекту та розв’язання будь-яких питань на рівні учня, вчителя 
та школи. Стандартизовані вимоги до кваліфікації вчителя експоновані у 
вигляді професійних компетентностей. Обов’язковим є те, що навчальні 
програми з підготовки вчителя повинні базуватися на професійних 
компетенціях та відображати їх зміст. 

Відповідно до державного стандарту, вчитель англійської мови в 
Польщі повинен бути обізнаним у таких сферах педагогічної діяльності: 

1) вибраної спеціальності, для того щоб компетентним способом 
передавати набуті знання, самостійно їх поглиблювати та актуалізувати, а 
також вміти інтегрувати в інші сфери знань; 

2) психології та педагогіки, для того щоб виконувати виховну та 
опікунську функції, підтримувати всебічний розвиток учнів, індивідуалі-
зувати процес навчання, задовольняти особливі навчальні потреби учнів, 
організовувати навчальний процес на рівні класу, школи та локального 
середовища і співпрацювати з іншими вчителями, батьками, проводити 
позакласну роботу; 

3) навчальних предметів, для того щоб ефективно проводити 
навчальні заняття, викликати пізнавальний інтерес в учнів, підтримувати 
їхній інтелектуальний розвиток завдяки вмінню підбирати правильно 
активні методи та технічні засоби навчання, адекватно оцінювати 
досягнення учнів; 

4) використання інформаційних технологій під час проведення 
уроків; 

5) оволодіння, як мінімум, ще однією іноземною мовою на рівні B2 
згідно з Європейськими рекомендаціями з мовної освіти [4]. 

Підготовка вчителя англійської мови в Польщі повинна включати 
вміння реалізовувати такі компетенції: 

– виховні та соціальні (пов’язані з умінням розпізнавати 
можливості та потреби учнів, а також вирішувати завдання морального, 
культурно-естетичного, трудового виховання учнів засобами іноземної 
мови); 

– дидактичні (допомагати учням в оволодінні уміннями вчитися, 
розширювати свій світогляд у процесі оволодіння іншомовним мовленням); 
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– креативні (проявляються в здібностях вчителя до самопідго-
товки, інноваційних підходів під час навчання, а також уникнення 
рутинної атмосфери на уроці завдяки адаптованості, мобільності та 
гнучкості педагога); 

– праксеологічні (характеризуються ефективністю в плануванні, 
реалізації, організації, контролі та оцінюванні навчальних процесів); 

– комунікативні (характеризуються ефективністю використання 
вербальних і позавербальних засобів в едукаційних ситуаціях); 

– інформаційно-медіальні (виражаються в умінні використовувати 
інформаційні технології під час проведення уроків); 

– мовні (виражаються в знанні іноземної мови на рівні В2 
(високому рівні) згідно з Європейськими рекомендаціями з мовної освіти) [4]. 

Для успішного виконання професійних обов’язків учитель англій-
ської мови повинен уміти реалізувати перелік основних вимог до 
професійних якостей, знань і вмінь фахівця. 

Згідно зі стандартом, професійна підготовка вчителя іноземної мови 
охоплює навчання на студії першого ступеня з отриманням титулу 
ліценціата (що відповідає освітньо-кваліфікаційному рівневі «бакалавр»). 
Навчання триває не менш ніж 6 семестрів. Кількість годин занять повинна 
бути не менше ніж 2000, а кількість пунктів ECTS не менше ніж 180 [6]. 

Щодо кваліфікаційних вимог, то студент факультету іноземної 
філології повинен володіти основними знаннями про мову, літературу та 
культуру у сфері вибраної іноземної мови, а також уміннями 
використовувати знання в професійній діяльності та житті з урахуванням 
етичних засад. Майбутній учитель іноземної мови має оволодіти 
іноземною мовою як рідною, на рівні В2 відповідно до Європейських 
рекомендацій з мовної освіти Ради Європи, та обов’язково вміти 
використовувати іноземну мову у навчальній роботі. Вчитель-філолог 
повинен володіти професійними компетенціями, які дозволять успішно 
виконувати свої обов’язки.  

Зміст базової навчальної програми для підготовки вчителів 
англійської мови поділено на три групи. 

Перша група – це предмети філологічного циклу підготовки, до 
яких входять [6]: 

1. Підготовка у сфері практичного курсу англійської мови. 
Зміст підготовки ПКАМ. Підготовка та набуття мовних умінь з 

письма, читання, аудіювання, говоріння; інтегрованої компетенції; 
практичної граматики; практичної фонетики; теорії та практики перекладу. 
І, безперечно, досконале оволодіння іноземною мовою та вміння 
ефективно її використовувати у спілкуванні та на письмі. 

2. Підготовка у сфері практичного курсу другої іноземної мови. 
Зміст підготовки. Підготовка та розвиток основних мовленнєвих 

умінь читання, письма, аудіювання, говоріння. 
3. Підготовка у сфері знань про мову та комунікацію. 
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Зміст підготовки. Вступ до мовознавства передбачає знання про 
рівні аналізу мови, практичне вивчення мови, мовних категорій, 
парадигматичних та синтагматичних аспектів мови, основних питань з 
історії мовознавства. Історія мови включає історичний контекст розвитку 
мови з врахуванням розвитку граматичної системи мови. Описова 
граматика іноземної мови вивчає фонологію, морфологію, синтаксис, 
семантику, прагматику іноземної мови. Історія розвитку мови з 
урахуванням граматичної системи на різних етапах розвитку. 
Періодизація. Зміни у словах та граматиці. Вплив суспільно-культурних 
чинників на розвиток мови. Читання старого письменства. Аналіз понять і 
засад порівняння мов. Теорія застосування контрастивних досліджень. 
Опис розвитку компаративних мов. Модель мовної структури з 
використанням вибраних математичних понять. Теорія формальних 
граматик із застосуванням мовного програмування. 

4. Підготовка у сфері знань про літературу та культуру іноземної 
мови. 

Зміст підготовки. Історія письменства або усні традиції мови, яку 
вивчають, з урахуванням літературних жанрів – поезії, драми, прози. 
Проблематика періодизації історії літератури. Впровадження до 
методології інтерпретації літературних робіт з урахуванням їх контексту – 
як культурного, так й історичного. Теорія літературної діяльності. Вступ 
до літературознавства. Основні поняття з поетики та теорії літератури. 
Історія літератури з елементами культурознавства мови, яку вивчають, з 
визначенням її тотожності та специфіки. Географічне середовище, 
інституція, суспільний та регіональний контекст культури, яку вивчають. 

5. Підготовка у сфері методики навчання іноземної мови. 
Зміст підготовки. Ознайомлення з проблематикою вивчення 

іноземної мови. Ознайомлення з теорією мовної комунікації. Психолінгвіс-
тичні основи мови. Підготовка у сфері навчання іноземних мов. 

Друга група навчальних дисциплін – це предмети суто 
педагогічного циклу, до яких входять: психологія, педагогіка, дидактика, 
заняття з правильної вимови (розвивають навички правильної вимови), 
освітнє право (організація та функціонування системи освіти та 
регулювання діяльності освітніх закладів), основи безпеки життєдіяль-
ності, етика, культура мови, історія та культура рідного краю, предмети з 
питань мистецтва та основи здоров’я. 

Третя група навчальних дисциплін – це предмети загальної 
підготовки, які у стандарті представлені як «інші вимоги» (інформаційні 
технології та фізичне виховання) і педагогічна практика. Студент 
педагогічного колегіуму іноземних мов повинен обов’язково бути готовим 
до використання інформаційних технологій, які відіграють важливу і 
допоміжну роль у процесі проведення уроків. Програма навчання з 
інформаційних технологій має складати не менше 30 годин. Зміст 
підготовки у сфері інформаційних технологій має висвітлити основи 
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інформаційних технік, знання у сфері основної термінології предмета, 
формує вміння у використанні навчальних матеріалів та мультимедійних 
презентацій. Також програми навчання повинні передбачити підготовку у 
сфері класичних мов (латини, старослов’янської або санскриту) в обсязі не 
менше 30 годин. 

Слід зазначити, що в стандарті підготовки вчителів іноземних мов 
загальному циклу підготовки відведена мала роль. Відповідно до аналізу 
навчальних програм всі досліджувані ВНЗ до нормативного переліку 
дисциплін загальної підготовки включають ще логіку, філософію, етику, 
БЖД, право, причому з набагато меншою кількістю годин, ніж в 
українських ВНЗ. 

Отже, державний стандарт з підготовки вчителів іноземних мов є 
нормативним документом та розпорядженням Міністерства народної 
освіти та спорту, який спрямований на стандартизацію змісту професійної 
підготовки вчителів у Польщі. У цьому документі розміщено загальні 
вимоги до підготовки вчителя, характеристика майбутнього вчителя ІМ, 
його професійні компетенції, групи предметів підготовки та їх зміст з 
мінімальною кількістю годин. І, зрозуміло, всі педагогічні навчальні 
заклади використовують вимоги стандарту як певну модель для 
розроблення власних навчальних програм, відводячи необхідну кількість 
годин для вивчення дисципліни залежно від рівня знань та потреб 
студентів. 

З нашої точки зору, стандарт професійної підготовки вчителя 
іноземної мови є гарантом якості освіти в національному контексті Польщі 
та передумовою ефективної професійної підготовки вчителя до навчання 
англійської мови у різних освітніх інституціях. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ГОТОВНОСТІ БАКАЛАВРІВ 
З ТУРИЗМУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ЗІ СПОЖИВАЧАМИ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
 

У статті розглянуто систему поглядів на проблему професійної 
туристської освіти в сучасних умовах. Наведено авторське визначення 
поняття «готовність бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі 
споживачами туристичних послуг». Охарактеризовано вимоги, необхідні 
для досягнення високого рівня готовності бакалаврів з туризму до 
професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг. 

Ключові слова: бакалавр з туризму, туристська освіта, готовність 
до професійної взаємодії, споживачі туристичних послуг. 

 
В статье рассмотрена система взглядов на проблему профес-

сионального туристского образования в современных условиях. Дается 
авторское определение понятия «готовность бакалавров по туризму к 
профессиональному взаимодействию с потребителями туристических 
услуг». Характеризуются основные требования, необходимые для дости-
жения высокого уровня готовности бакалавров туризма к профес-
сиональному взаимодействию с потребителями туристических услуг. 

Ключевые слова: бакалавр по туризму, туристическое образование, 
готовность к профессиональному взаимодействию, потребители 
туристических услуг. 

 
The article considers a system of views on the subject of tourism 

specialists’ training in modern environment. The author defines the notion of 
‘preparedness of Bachelors of Tourism to professional interaction with tourism 
services consumers’. Efficient requirements to achieve a high level of 
preparedness of the Bachelors of Tourism to professional interaction with 
tourism services consumers are characterized. 

Key words: the Bachelor of Tourism, tourism education and training, 
preparedness to professional interaction, tourism services consumers. 

 
Сучасні світові тенденції щодо попиту в сфері туризму формують 

нові туристичні послуги і ставлять перед вищою освітою завдання з 
підготовки конкурентоспроможних фахівців з туризму. Проблема підго-
товки бакалаврів з туризму надзвичайно актуальна, так як формування 
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системи освіти в даній галузі виступає провідним фактором досягнення 
успіхів у професійній туристичній діяльності. Вимоги, які ставляться до 
бакалавра з туризму системою вищої професійної освіти, підсилюють 
потребу у формуванні компетентних, конкурентоспроможних фахівців, 
здатних до розв’язання складних завдань туристичної діяльності щодо 
професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг.  

Аналіз наукових джерел дозволяє стверджувати, що питання 
розробки змісту професійної освіти фахівців туристичної сфери постійно 
знаходяться в центрі уваги вчених. Зокрема, питаннями професійної 
підготовки фахівців з туризму займаються О. Бейдик, О. Любіцева, 
Л. Кнодель Л. Поважна, Е. Павлова, Л. Сакун, М. Скрипник, Ю. Сорокін, 
В. Федорченко, Н. Фоменко, Л. Чорна та інші. Ролі практики в підготовці 
фахівців з туризму до професійної діяльності присвячено праці А. Агапова, 
В. Васильєва, Р. Давидова, І. Попова, М. Тарасова, М. Черезової, Г. Щуки 
та ін. В той же час, питання готовності бакалаврів з туризму до 
професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг розкриті 
недостатньо. 

Мета статті – розкрити теоретичні основи процесу підготовки 
бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами 
туристичних послуг. 

Сучасні тенденції розвитку туризму стимулюють зростання кількості 
кваліфікованих фахівців з туризму на ринку праці, однією з провідних 
умов ефективності професійної діяльності яких є готовність до 
професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг. 

Система туристичної освіти в Україні знаходиться лише в стадії 
свого розвитку, і залишається вирішити багато важливих завдань для 
досягнення високого рівня професійної підготовки кадрів. Розв’язання цих 
важливих завдань гальмується низкою суперечностей, зокрема між: 

 вимогами ринку праці до професійної підготовки фахівців сфери 
туризму та рівнем їхньої кваліфікації, що не відповідає сучасним світовим 
тенденціям і зростаючим потребам в умовах інформаційно-технологічного 
розвитку; 

 необхідністю підвищення рівня фундаментальності туристської 
освіти та недосконалістю професійно-кваліфікаційної структури кадрів; 

 процесами гуманізації, гуманітаризації освітньо-виховної діяль-
ності та їх формальним врахуванням у професійній підготовці майбутніх 
фахівців для сфери туризму; 

 потребами культурологічної підготовки фахівців для сфери 
туризму з урахуванням етнонаціональних, соціально-культурних та інших 
особливостей різних регіонів й недооцінкою цього напряму через відомі 
ідеологічні причини;  

 необхідністю врахування особливостей становлення і розвитку 
вітчизняної системи туристської освіти, прогресивних ідей зарубіжного 
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досвіду професійної підготовки фахівців для сфери туризму та їх 
недослідженістю у вітчизняній педагогічній науці, нерідко ігноруванням у 
педагогічній практиці; 

 зростаючим потребами щодо теоретичного обґрунтування і 
науково-методичного забезпечення розвитку і функціонування туристської 
освіти і відсутністю в Україні спеціалізованих науково-дослідних 
інституцій [6, c. 68]. 

Здійснюючи дослідження проблеми відбору і структури змісту 
туристської освіти, В. Федорченко зазначає, що туристська діяльність має 
два предмета праці. По-перше, виникає потреба в спеціалістах, які 
володіли б необхідними знаннями про стан людини, її фізичне та психічне 
здоров’я, характерні потреби в пізнанні, спілкуванні, відпочинку та 
фізичному розвитку емоційних та інтелектуальних сил. По-друге, 
туристичній галузі потрібний спеціаліст, який має необхідні знання, 
уміння і навички щодо формування, просування та реалізації туристичного 
продукту – туру [7, с. 200]. 

Результати проведених досліджень Л. Кнодель свідчать, що 
основними складовими змісту туристської освіти доцільно визначити: 
1) поглиблене знайомство з науковими основами та технологією обраного 
виду діяльності; 2) формування відповідних практичних вмінь та навичок; 
3) формування психологічних, моральних якостей у майбутнього фахівця 
сфери туризму; 4) характеристики навчального процесу (доступність, 
достовірність, творче ставлення до професії, тощо); 5) наявність 
обов’язкових теоретичних фахових дисциплін у навчальному плані; 
6) розгляд навчальної практики як методології оволодіння майбутньою 
професією [5]. 

Пріоритетні завдання професійної туристської освіти в сучасних 
умовах можна сформулювати таким чином:  

 виховання і практична підготовка вільного, функціонально 
грамотного фахівця у сфері туристської професійної діяльності, здібного 
до творчої і продуктивної співпраці;  

 виховання інтересу і прагнення до оволодіння висотами 
професійної майстерності в тому або іншому напрямі туристської 
діяльності: екологічний, науковий, краєзнавчий, спортивний туризм 
(піший, водний, лижний, велосипедний, автомобільний, морські круїзи, 
авіатури і т.п.), у розвитку вітчизняної індустрії туризму і безперервній 
самоосвіті;  

 вдосконалення навчально-виховного процесу професійної підго-
товки висококваліфікованих фахівців для різних сфер індустрії туризму на 
основі використання сучасних освітніх та інформаційних технологій;  

 формування ініціативності та активності студентів завдяки 
розвитку різноманітних організацій на основі партнерських відносин і 
продуктивної творчої діяльності [4, с. 78–80]. 
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Особливість підготовки бакалаврів з туризму полягає в тому, що 
вони повинні володіти знаннями про стан туристичних послуг, а також 
знаннями, уміннями і навичками, що стосуються професійної взаємодії зі 
споживачами туристичних послуг. 

Вимоги до сучасного фахівця туристичної індустрії сформулювала 
Я. Казарницькова, а саме: професійна компетентність, високий рівень 
підготовки у сфері менеджменту, обізнаність в теоретичних питаннях 
туризму та економіки, вміння самостійно й оперативно приймати вірні 
рішення з урахуванням інноваційних процесів та новітніх тенденцій 
розвитку бізнесу; відношення працівника до справи, його особистої 
відповідальності, вміння працювати в колективі, виконувати додаткові 
функції за власною ініціативою, гнучкість в розумінні своїх функціональ-
них обов’язків, участь в прийнятті рішення, готовності до змін і т.п. А це в 
свою чергу вимагає певного комплексу компетенцій, які забезпечать 
гнучкість універсального працівника, наявність в його професійній 
підготовці соціальної складової і визначення резерву компетенції [3, с. 73]. 

В. Бебик стверджує, що фахівцям туристичної сфери повинні бути 
притаманні: різноманітні особистісні якості (комунікаційні, інтеграційні, 
високий рівень емоційної інтелігентності); високі стандарти поведінки; 
вміння управляти людьми; системне мислення; вміння вчитися від інших 
та адаптувати рішення до ситуацій; відкритість; готовність до 
безперервного навчання; здатність знаходити спільну мову; вміння діяти у 
полікультурному оточенні; вміння управляти змінами [1, с. 109]. 

В. Захарченко вважає, що організація освітнього процесу в туризмі 
відбувається за дотриманням таких принципів:  

 широка диференціація напрямів підготовки фахівців сфери 
туризму;  

 чітке визначення нормативів теоретичного та практичного 
навчального навантаження, до якого обов’язково входить 
вивчення 1–2 іноземних мов;  

 високі вимоги до рівня професійної підготовки викладачів 
навчальних закладів;  

 належні умови для забезпечення студентам та працівникам 
освітніх закладів можливостей для ефективної діяльності 
(створення навчальних лабораторій);  

 систематичний контроль за діяльністю працівників закладу, 
об’єктивна оцінка навчальних результатів студентів (отримання 
стипендій та грантів);  

 співробітництво з державними органами освіти, регіональними та 
міжнародними організаціями сфери туризму [2, с. 150]. 

Сучасний бакалавр з туризму здатний до ефективної праці в нових 
соціально-економічних умовах, який самостійно розв’язує професійні 
проблеми та завдання; усвідомлює відповідальність за результати своєї 
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праці; забезпечує високу якість туристичних послуг. Ефективне 
розв’язання поставлених завдань потребує цілеспрямованої підготовки 
фахівців, здатних на високому професійному рівні здійснювати професій-
ну взаємодію зі споживачами туристичних послуг. 

Ми розглядаємо поняття «готовність бакалаврів з туризму до 
професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг» як інтегра-
тивну професійну характеристику особистості, що визначає рівень 
професійної підготовки бакалавра з туризму щодо його взаємодії зі 
споживачами туристичних послуг та включає потреби, мотиви, психоло-
гічні якості, предметні та інтелектуальні знання, уміння й навички, які 
дозволяють успішно використовувати професійну взаємодію зі спожива-
чами туристичних послуг. 

Основними показниками професійної взаємодії зі споживачами 
туристичних послуг, які притаманні бакалаврам з туризму, є: ціннісні 
орієнтації, працьовитість, відповідальне ставлення до професійної діяль-
ності, здатність до ризику, здатність до неперервного саморозвитку і 
професійного зростання, прагнення до високої якості праці, стійкість до 
стресу. 

Готовність бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі 
споживачами туристичних послуг здійснюється більш ефективно, якщо: 

 формування професійної взаємодії зі споживачами туристичних 
послуг враховує сучасні соціально-економічні потреби та вимоги; 

 відбувається вивчення особливостей сучасного споживача 
туристичних послуг; 

 відтворюються реальні умови праці, розв’язуються конкретні 
професійні завдання і проблеми; 

 застосовуються сучасні освітні технології професійної взаємодії зі 
споживачами туристичних послуг; 

 розв’язуються типові і нетипові вимоги та потреби споживача 
туристичних послуг. 

Отже, одним із важливих завдань сьогодення туристичної галузі є 
підготовка висококваліфікованого фахівця з туризму, які володіють новим 
економічним мисленням, різнобічними та глибокими професійними 
знаннями і вміннями, здатні до постійного поповнення й оновлення знань 
для підготовки до професійної взаємодії зі споживачами туристичних 
послуг, що допомагає не тільки діяти, переконувати, приймати рішення, а 
й створювати сприятливу ділову атмосферу, розуміти потреби споживачів 
туристичних послуг. Здатність якісно здійснювати професійну взаємодію 
зі споживачами туристичних послуг значною мірою сприяє підвищенню 
конкурентноздатності бакалаврів з туризму на ринку праці. 

В перспективі планується розробка моделі формування готовності 
бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами турис-
тичних послуг. 
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ВПЛИВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА  
НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ МОРСЬКОГО ПРОФІЛЮ  
 

Стаття присвячена проблемі удосконалення професійної підготовки 
у вищих навчальних закладах як однієї з умов конкурентоспроможності 
майбутніх фахівців морської галузі, обґрунтовано формування науково-
дослідницького середовища. Зосереджуючись на питаннях професійної 
адаптації, автор наголошує також на важливості підготовленості 
майбутнього фахівця морської галузі до активної творчої діяльності.  

Ключові слова: науково-дослідницьке середовище, професійна 
підготовка, професійне самовизначення, професійна адаптація, творча 
діяльність.  

 
Статья посвящена проблеме совершенствования профессиональной 

подготовки в высших учебных заведениях как одного из условий 
конкурентоспособности будущих специалистов морской отрасли, 
обосновано формирование научно-исследовательского среды. Сосредото-
чиваясь на вопросах профессиональной адаптации, автор подчеркивает 
также важность подготовленности будущего специалиста к активной 
творческой деятельности. 

Ключевые слова: научно-исследовательская среда, профессио-
нальная подготовка, профессиональное самоопределение, готовность, 
профессиональная адаптация, творческая деятельность. 

 
The article is dedicated to the problem of improvement of vocational 

training of youth in higher educational institutions, as a basic training condition 
for the competitiveness of the future maritime specialists. Focusing on 
professional availability and formation issues, the author also stresses the 
importance ofefficiency of future specialist for active creative activity. 

Key words: scientific-research environment, vocational training, 
professional self-determination, efficiency, professional adaptation, creative 
activities. 
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Процеси, які відбуваються в нашій державі, ініціюють зміни в усіх 
соціально-економічних галузях суспільства, суттєво змінюють взаємо-
відносини на ринку праці, що здійснює вплив на удосконалення підготовки 
фахівців, зокрема і морської галузі. У зв’язку з цим сучасна освітня 
підготовка має забезпечити прискорену адаптацію молоді до нових 
суспільних відносин, що в свою чергу сприятиме їх високій конкуренто-
спроможності в умовах ринкової економіки. Тому сьогодення ставить до 
особистості підвищені вимоги щодо фахового рівня і психофізіологічних 
якостей майбутніх спеціалістів, зростає інтенсивність професійної 
мотивації, її емоційно-моральна привабливість для студентів, що в 
кінцевому рахунку позитивно впливає на їх професійне становлення. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив встановити, що 
проблема професійної підготовки майбутніх фахівців досить ґрунтовно 
досліджена у працях вітчизняних і зарубіжних вчених (О. Дубасенюк, 
І. Зязюн, Г. Кремень, Н. Кузьміна, Н. Ничкало, В. Сєріков, С. Сисоєва, 
В. Сластенін, Г. Чобітько та ін.). Багатоаспектно проблеми професійної 
підготовки у вищих навчальних закладах морського профілю розкривалися 
у дослідженнях О. Гуренкової, В. Захарченко, С. Козак, М. Кулакової, 
І. Сокол, В. Тітяєва та ін.  

Однак, проблема взаємодії освітнього та науково-дослідного 
середовищ у процесі професійної підготовки студентів морських вищих 
навчальних закладів вивчена недостатньо, тому мета нашого дослідження 
полягає у з’ясуванні впливу науково-дослідницького середовища на 
професійну підготовку майбутніх фахівців морської галузі. 

Педагогічна наука виділяє два головні підходи до проблеми вибору 
професії: функціональний, коли готовність людини до професійної 
діяльності розглядається у зв’язку з психічними функціями, формування 
яких вважається необхідним для досягнення високих результатів 
діяльності, і особистісний, де розглядаються особистісні передумови 
успішної діяльності, до яких відносять удосконалення психічних процесів, 
станів і якостей особистості, необхідних для ефективної професійної 
діяльності. Ми вважаємо, що професійне самовизначення молоді – 
системне особистісне утворення, що має власну динамічну структуру, 
компоненти якої взаємодіють, розвиваються і піддаються цілеспрямо-
ваному формуванню та у своїй сукупності забезпечують самостійний вибір 
майбутньої професії. 

З огляду на зазначене, можна стверджувати, що структура 
професійної адаптації в навчально-виховному процесі вищих навчальних 
закладів морського профілю охоплює не тільки засвоєння студентами 
певної професійної діяльності, а всі сфери їх життєдіяльності, що пов’язані 
з виробництвом і соціальними умовами існування. Адаптаційні зв’язки та 
відносини майбутніх фахівців цієї галузі виявляються в кількох сферах: 
професійній, організаційній, міжнародній, полікультурній, матеріально-
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побутовій, соціально-психологічній і сфері дозвілля. Така диференціація 
відображає специфіку процесу професійної адаптації в кожній сфері, 
формує уявлення про основні компоненти, а також умови ефективної 
реалізації. 

Професійна підготовка фахівця, яка здійснюється у вищих 
навчальних закладах морського профілю, є багатофакторним явищем. 
Одним з її компонентів є «професійна адаптація», успішне протікання якої 
дає майбутнім фахівцям шанс набути рівня професіоналізму і бути 
конкурентоспроможними на ринку праці не тільки нашої країни, а й в 
інших країнах світу. Професіоналізм – це певна перспектива, яка в деякій 
мірі доступна кожному фахівцю з огляду на вплив об’єктивних чинників та 
індивідуальних можливостей. Традиційно вважається, що окрім професій-
них знань і практичних умінь, професіоналізм фахівця, наприклад, 
морської галузі, об’єднує комплекс практичних умінь і навичок. Критерієм 
розвитку професіоналізму є вміння творчо використовувати набуті знання, 
здатність удосконалювати свою майстерність. Підкреслимо, що такі знання 
необхідні студентам для узгодження власних можливостей (суб’єктивні 
фактори) та вимог певної професійної діяльності (об’єктивні умови). Саме 
механізм узгодження і лежить в основі цієї діяльності. На це при 
визначенні завдань вибору професії звертав увагу Є. Климов. Він 
стверджував, що такий вибір повинен бути урівноваженим з великою 
кількістю об’єктивних і суб’єктивних умов та суб’єктивних факторів [2]. 
Тому в дослідженні психолого-педагогічних умов професійного самовиз-
начення та професійної адаптації студентів враховуються зміни масштабів 
цілісності навчально-виховного процесу, оскільки сфери духовної та 
професійної культури, професійної освіти та виховання все більше 
інтегруються з природним та соціальним середовищем.  

На думку В. Комарова, професійна адаптація розглядається як 
активний процес пристосування молодого працівника до конкретного виду 
діяльності, до нового соціального оточення, умов праці й особливостей 
конкретного фаху [3, с. 57], що ж стосується предмету нашого наукового 
пошуку, то особливістю професійної адаптації є те, що вона відбувається в 
специфічних умовах довгострокового перебування без сім’ї, обмеженого 
кола спілкування, праці в колективі представників різних країн, виконання 
професійних завдань у відкритому морі тощо. Розширення масштабів і 
соціальної бази адаптивної діяльності, викликане соціально-економічними 
змінами у всіх сферах життя країни, можна віднести до однієї з важливих 
характеристик суспільства на сучасному етапі. Урахування цієї тенденції у 
навчально-виховному процесі ВНЗ вимагає інноваційного підходу до 
розв’язання завдань фахової підготовки майбутніх фахівців морської 
галузі. 

Професійна підготовка найчастіше розглядається науковцями як 
певний рівень розвитку здібностей, знань, умінь, навичок особистості в 
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конкретній сфері професійної діяльності. Зауважимо, що успішне (або 
ускладнене) протікання професійної підготовки молодої людини залежить 
від того, сприятливі або несприятливі умови склалися для задоволення 
адаптивної потреби. Відповідно до структури останньої, до таких умов 
відносять: поінформованість студентів про умови навчання за обраним 
фахом; порівняння життєвих цілей індивіда з обраною професією, а також 
наявність на ринку праці можливостей для успішної трудової діяльності. 
Отже, наявність і повнота прояву сукупності умов, необхідних для 
ефективної організації навчального процесу, визначають якість професій-
ної підготовки студентів. Що ж стосується студентів навчальних закладів, 
які готують кадри для морського флоту, то особливим є спрямування їх на 
роботу в особливих умовах, навіть в умовах певного ризику для життя, на 
розуміння масштабних змін на ринку праці, на постійне поповненні знань з 
іноземних мов тощо. 

Одним зі шляхів розв’язання окресленої проблеми є процес творчої 
діяльності, яка активізує розвиток професійних якостей особистості, 
виступає гарантом формування потреби постійного пошуку, накопичення 
знань, самостійного використання їх у процесі професійної діяльності, що 
необхідно для постійного професійного зростання особистості з 
урахуванням вимог ринку праці. Потреба у переорієнтації навчального 
процесу майбутніх фахівців морської галузі на розвиток пізнавальної, 
творчої діяльності є нагальною, яка може бути вирішена і через творення 
відповідного науково-дослідницького середовища, в якому високий рівень 
професійної майстерності досягається лише за умов, коли виникає і 
реалізується потреба професійного саморозвитку і самовдосконалення 
студентів у процесі як практичної діяльності, так і науково-дослідної 
роботи.  

Численні психолого-педагогічні дослідження переконливо доводять, 
що через систему науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах 
морського профілю вирішується ціла низка важливих навчально-виховних 
завдань, причому не тільки професійних, але й загальних, тому що 
особистісні та професійні цінності людини значною мірою «співпадають» 
між собою. Це зокрема стосується моральних і професійних цінностей, 
відповідальності і професійної відповідальності, науково-дослідницької 
компетентності та ін. Адже здобуті студентом знання, уміння, навички, 
прогресивні зміни в його інтелектуальному, духовному, науковому 
розвитку, з одного боку, є результатом його різнопланового ділового 
спілкування, з іншого – продуктом його навчально-пізнавальної і творчої 
діяльності.  

Науково-практичною основою дослідження процесу професійної 
підготовки студентської молоді є процесуальні підходи, де відображаються 
структура й динаміка діяльності, у тому числі потреби, цінності, оцінки, 
тобто творчий, праксиологічний аспект підготовки фахівця (табл. 1).  
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Таблиця 1  
Взаємодія організаційно-процесуальних і особистісних структур у 

процесі професійної підготовки студентів 
 

Зовнішня організаційно-
процесуальна структура Внутрішня структура якостей особистості 

1. Профорієнтація, базова 
професійна освіта (мета і 
результат: інтерес до професійної 
діяльності) 

а) мотивація оволодіння професією; 
б) профвідбір: знання, уміння, навички; 
в) здібність до певного виду діяльності. 

2. Спеціальна і фахова підготовка 
(мета й основний результат: нова 
якість – компетентність)  

а) компетентність: знання, уміння, навички; 
б) інтерес і потреба у творчій діяльності; 
в) формування творчого професійного мислення; 
г) естетичні почуття, смаки, ідеали. 

3. Діалогова взаємодія-спілкування 
в системі «викладач-студент» 
(мета й основний результат: 
установка на самопізнання і 
самовдосконалення) 

а) установка на створення позитивного 
емоційного фону навчально-виховного 
процесу; 

б) потреба у самовдосконаленні; 
в) установка на самопізнання, рефлексія знань і 

досвіду. 
4. Практика (результат: установка 

на розвиток професіоналізму) 
а) самоактуалізація, самопізнання, 

самоідентифікація, установка на професійну 
діяльність; 

б) рефлексія знань і досвіду; 
в) емпатія і відчуття відповідальності. 

5. Самостійна творча діяльність у 
контексті теорії тендеру 
(результат: високий рівень 
професійної культури, 
професіоналізму і установка на 
неперервну професійну освіту) 

а) розвиток професійної майстерності; 
б) розвиток професійної рефлексії; 
в) реалізація професіоналізму в підприємницькій 

діяльності; 
г) лідерство. 

 
Визначаючи професійну підготовку студентів вищих навчальних 

закладів морського профілю як процес, можна виділити таку 
характеристику стану особистості, як її адаптованість до професійної 
діяльності, тобто такий стан взаємовідносин особистості й професії, коли 
особистість без зовнішніх і внутрішніх конфліктів на високому рівні 
творчо працює в системі навчально-виховної роботи, задовольняє свої 
соціальні потреби, переживає стан самоствердження і своєрідного 
вираження власних творчих здібностей у процесі діяльності, зокрема 
наукової. Професійна діяльність завжди містить репродуктивну й творчу 
частини з переважанням останньої. Репродуктивний початок професійної 
діяльності складається із соціального й особистісного досвіду, творчий 
передбачає функцію його примноження. Обмін досвідом у спільній 
навчально-виховній діяльності викладача і студентів морських освітніх 
закладів, опанування ними засобами діяльності перетворює їх індиві-
дуальний досвід у певне професійно-соціальне надбання. Цей постійний 
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процес обміну знаннями й уміннями є суттєвою стороною навчально-
виховної, науково-дослідницької діяльності, що впливає на якість 
професійної підготовки особистості.  

Традиційний за змістом навчально-виховний процес, який включає і 
науковий пошук, є інноваційним за формами проведення, що дає 
можливість студентам демонструвати зрілу професійну, виконавську 
майстерність, творче ставлення до справи. Такий підхід спрямовує зусилля 
педагогічних працівників на пошук інноваційних методик і сприяє 
успішній професійній підготовці студентів. Ефективність професійної 
підготовки майбутніх фахівців морської галузі полягає в діалектичній 
єдності процесу навчання і виховання, забезпеченні тісного взаємозв’язку 
професійної підготовки із науково-дослідницькою роботою. 

Розділяючи погляди Н. Кузьміної, виділяємо такі процесуальні 
компоненти навчально-виховної діяльності у вищому навчальному закладі: 
діагностичний, проектувально-цільовий, організаційний, стимулювально-
спонукальний, контрольно-оцінний, науково-пошуковий, які можна 
розглядати як етапи якісної професійної підготовки студентів [4]. На 
основі узагальненого практичного досвіду ВНЗ у таблиці 2 представлено 
організацію навчально-виховної діяльності зі студентською молоддю, що 
включає процесуальну й результативну сфери. За даними таблиці можна 
констатувати, що навчально-виховна робота зі студентами є успішною за 
умови наявності таких компонентів, як: науково-пізнавальний, координу-
ючий, реалізуючий, узагальнюючий, перспективний, кожний з яких є 
частиною спільного процесу з виокремленням параметрів процесуальної та 
результативної сфери. 

 
Таблиця 2 

Організація навчально-виховної діяльності  
зі студентською молоддю 

 
Компоненти 

сфери Процесуальна сфера Результативна сфера 

Науково-
пізнавальний Інформаційна обізнаність Підвищення зацікавленості студентів 

обраним фахом 

Координуючий Подолання суспільних 
стереотипів і труднощів 

Поєднання мотиву-цілі з мотивом-сти-
мулом; виховання лідерських якостей 

Реалізуючий Набуття навичок і доведення 
їх до рівня вміння 

Формування професійно значущих 
якостей, способів ефективної реаліза-
ції власних здібностей 

Узагальнюючий 
Забезпечення умов самореа-
лізації відповідно до потен-
ційних можливостей 

Виховання цілеспрямованості адекват-
ної самооцінки, ціннісних орієнтацій 

Перспективний Розширення кола актуальних 
можливостей на ринку праці 

Підвищення фахового рівня та набут-
тя суміжних професій 
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У дослідженнях, присвячених професійній підготовці студентів, 
розглядаються загальнодидактичні, психологічні, організаційно-діяльнісні, 
науково-дослідницькі, методичні, логічні та інші аспекти цієї діяльності, 
розкрито окремі аспекти досліджуваної проблеми, особливо в пошуковій 
діяльності. На якість знань впливає технологічне забезпечення творчої 
аудиторної та позааудиторної пізнавальної діяльності студентів, тобто 
створення освітнього відповідного науково-дослідницького середовища, 
яке постає як цілісна педагогічна система і враховує індивідуальні 
інтереси, здібності та нахили студентів, а завдання професійної підготовки 
реалізується на засадах суб’єкт-суб’єктних відносин, на принципах 
науковості, співтворчості, співпраці. 

Сьогодні простежується прерогатива вдосконалення професійної 
підготовки молоді у вищих навчальних закладах за умови створення 
інноваційного середовища, що істотно вплине на конкурентоспроможність 
фахівців у світовому вимірі. Одним із важливих положень Болонського 
процесу є орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: 
знання випускників мають бути застосовані й практично використані 
європейським ринком праці. Саме такий підхід найбільш повно має 
реалізуватися в навчальних закладах морського профілю. У контексті 
зазначеного необхідно передбачити оновлення змісту освіти, методичного, 
наукового, інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, 
входження України в трансконтинентальну систему комп’ютерної 
інформації, що буде сприяти привабливості та конкурентоспроможності на 
світовому ринку праці випускників ВНЗ морського профілю України як 
компетентних фахівців. 

Майбутній фахівець має бути підготовленим до активної науково-
творчої, професійної і соціальної діяльності, яка б сприяла прогресу 
суспільного розвитку, та повинен вміти самостійно здобувати нові знання, 
контролювати і коригувати знайдене. У цьому контексті завдання 
професійного становлення полягає у створенні в навчальних закладах 
адекватних умов, зокрема і науково-дослідницького середовища, яке б 
сприяло активізації процесу якості підготовки і формування майбутніх 
фахівців, які б успішно вирішували актуальні завдання економічного 
зростання відповідних галузей, як в Україні, так і світі. За цих умов 
студенти навчаються свідомо оцінювати суспільні процеси й сучасні 
проблеми, тенденції світового розвитку, мати високі моральні якості, 
навички організаторської та управлінської діяльності, уміти приймати 
професійні рішення з урахуванням особистісних і соціальних наслідків. 

Таким чином, можна виділити такі підсистеми управління 
професійною підготовкою у навчально-виховному процесі ВНЗ морського 
профілю:  

– перша підсистема – оперативне управління, яке здійснюється у 
процесі профорієнтації і передбачає набір абітурієнтів, а також 
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адаптацію першокурсників та організацію ефективної взаємодії 
викладачів і студентів; 

– друга підсистема – це управління навчально-виховним процесом, 
здійснення якісної професійної підготовки за роками навчання, 
організація творчої позааудиторної роботи зі студентською 
молоддю з орієнтацією на розвиток творчого потенціалу 
майбутніх фахівців; 

– третя підсистема – творення науково-дослідницького середовища, 
в якому майбутні фахівці можуть успішно займатися різними 
видами науково-дослідної роботи;  

– четверта підсистема – управління практичною підготовкою, 
набуття навичок та умінь за фахом, досягнення відповідного рівня 
компетентності; 

– п’ята підсистема – управління працевлаштуванням. 
Кінцевий результат фахової підготовки багато в чому залежить від 

наступності, змісту й методології всіх підсистем управління професійною 
діяльністю, починаючи від профорієнтації і завершуючи працевлашту-
ванням. Підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці 
визначається рівнем професійної придатності, якістю професійної 
підготовки й мірою адаптованості в нових економічних умовах.  
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В даній статті розглядається роль, структура та специфіка 
системи електронного тестування з навчальної нормативної дисципліни 
«Охорона праці» для формування працеохоронної культури бакалаврів у 
вищій школі. Визначені основні переваги застосування дистанційних 
технологій навчання та електронного тестування у навчально-виховному 
процесі вищих навчальних закладів України із використанням можли-
востей СДН «Moodle» порівняно із традиційними методами навчання. 

Ключові слова: дистанційні технології навчання, тестування, 
електронне тестування, працеохоронна культура, працеохоронні вміння і 
навички. 

 
В данной статье рассматривается роль, структура и специфика 

системы электронного тестирования по учебной нормативной дисцип-
лине «Охрана труда» с целью формирования трудоохранной культуры 
бакалавров в высшей школе. Определены основные преимущества 
применения дистанционных технологий обучения и электронного тести-
рования в учебно-воспитательном процессе высших учебных заведений 
Украины с использованием возможностей СДО «Moodle» по сравнению с 
традиционными методами обучения. 

Ключевые слова: дистанционные технологии обучения, тестиро-
вание, электронное тестирование, трудоохранная культура.  

 
This article deals with the role, structure and specifics of electronic 

testing for academic normative discipline «Labor safety» for training work 
protection professionals’ culture bachelors in high school. The main benefits of 
distance learning technologies and electronic testing in the educational process 
of higher education in Ukraine using the capabilities of LMS «Moodle» 
compared with traditional teaching methods are determined.  

Key words: distance learning technologies, testing, electronic testing, 
work protection professionals’ culture, labor skills. 
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Одним із стратегічних завдань вищої освіти є формування 
особистості майбутнього фахівця з високим рівнем працеохоронної 
культури, здатного не лише адаптуватися до швидкоплинних умов 
сьогодення, а й гарантувати своєю функціональною діяльністю безпечні 
умови праці для своїх співробітників. Не зважаючи на те, що гарантія 
безпечних умов праці є конституційною нормою України, сьогодні наша 
держава посідає одне з перших місць серед європейських країн за рівнем 
професійних захворювань і виробничого травматизму.  

Урахування в процесі організації навчальної діяльності специфіки 
майбутньої діяльності потребує, з одного боку, зростання ролі практичної 
складової працеохоронної підготовки студентів, спрямованої на 
формування загальної професійної компетентності майбутніх бакалаврів. 
На практиці це означає знаходження виваженого компромісу між 
теоретичними знаннями та їх прикладною складовою. З іншого боку, 
формування готовності до прийняття виважених рішень у нестандартних 
ситуаціях пов’язане з досягненням принципово нових цілей у процесі 
працеохоронної підготовки майбутніх фахівців, які, в свою чергу, 
обумовлюють пошук нових форм і методів організації навчального 
процесу у вищих навчальних закладах (ВНЗ). 

Однак, не зважаючи на увагу науковців до підготовки студентів у 
ВНЗ, проблема формування працеохоронних вмінь майбутніх бакалаврів 
залишається недостатньо розкритою. Немає відповіді на низку важливих 
питань, без яких мета навчання нормативних дисциплін з охорони праці не 
може бути реалізована на належному рівні. Зокрема, це стосується 
виявлення способів формування працеохоронних умінь у студентів ВНЗ, 
що найбільш ефективні при проведенні аудиторних заняттях (лекцій, 
практичних та лабораторних занять тощо), в організації позааудиторної 
самостійної роботи; співвідношення шляхів і засобів формування вище 
зазначених умінь в умовах упровадження сучасних освітніх та 
інформаційно-комунікаційних технологій і визначення місця методів 
імітаційного моделювання в системі працеохоронної підготовки [2, с. 122].  

Сучасний стрімкий розвиток комп’ютерних технологій, їх широке 
застосування впливає на навчальний процес і зумовлює появу все нових 
форм і методів педагогічної діяльності, а точніше створення систем 
дистанційного навчання (СДН), електронного тестування (ЕТ), які стають 
елементами класичного навчально-виховного процесу. Використання 
даних систем дозволяє більш прагматично підходити до навчання, 
зменшувати затрати часу, а також створюється можливість більш 
досконалого оцінювання знань студентів. Проте існує досить значна 
кількість проблем, які стримують впровадження СДН, ЕТ і які потребують 
вирішення. 

Тому метою статті є розробка структури та дослідження специфіки 
впровадження системи ЕТ студентів з навчальної дисципліни «Охорона 
праці» із використанням можливостей СДН «Moodle» у навчальному 
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процесі (на прикладі кафедри техногенно-екологічної безпеки Націо-
нального університету державної податкової служби України). 

Відомо, що застосування активних методів навчання при викладанні 
базового курсу «Охорона праці» та дисциплін, пов’язаних з формуванням 
культури безпеки – «Безпека життєдіяльності», «Екологія», «Цивільний 
захист», залучення студентів (курсантів) до наукової роботи, проведення 
тематичних виховних заходів сприяє не лише більшій зацікавленості 
студентів до вивчення даних предметів, а й сприяє ефективному 
формуванню працеохоронної культури та культури безпеки в цілому, 
набуттю певних прикладних працеохоронних знань та вмінь, що стануть у 
пригоді як у подальшій професійній діяльності, так і житті в цілому [1, 
с. 16]. Але, враховуючи реалії сьогодення, застосування дистанційних 
технологій навчання (ДТН) при вивченні даного курсу є не лише бажаною, 
а й необхідною умовою, оскільки вони дозволяють: систематизувати 
наявний навчально-методичний матеріал з даного напряму; направляти 
студентів в потрібному напрямі для оволодіння стійкими працеохорон-
ними знаннями, вміннями й навичками; підтримувати тісний взаємозв’язок 
і підвищувати актуалізацію даного предмету/конкретних тем; зацікавлює 
студентів та стимулює до підвищення ефективності їх навчального 
процесу; здешевлюють процес навчання, оскільки відсутня необхідність 
постійного друку/ксерокопіювання навчальних матеріалів, купування 
великої кількості рекомендованої літератури; дозволяють миттєво 
зреагувати на зміни у законодавстві, специфіку виробничих проблем тощо. 

НУДПСУ широко використовує новітні технології навчання, зокрема 
використовується СДН «Прометей» та «Moodle», що дозволяють для 
певної категорії студентів працювати і здобувати знання безпосередньо 
вдома чи на роботі. Вони розроблені для організації процесу дистанційного 
навчання або незалежної перевірки знань, причому розраховані на великі 
потоки слухачів, а також дозволяють проводити навчання і перевірку знань 
в корпоративних мережах і мережі Інтернет. Крім того, ДТН можна 
використовувати як додатковий засіб для класичних форм навчання. 

СДН дозволяють автоматизувати весь навчальний процес і діють у 
двох режимах: простому і повному. Так, один з простих режимів 
використання СДН – перевірка знань (проведення заліків і іспитів при 
очній формі навчання, тестування при прийомі на роботу або сертифікація 
фахівців). Повна ж модель дозволяє реалізувати класичну модель 
університетської освіти. 

Розроблення системи ЕТ із використанням функцій СДН «Moodle» з 
навчальної дисципліни «Охорона праці» є початковим заходом, який 
розпочав процес впровадження комп’ютерних технологій на кафедрі, 
спрямованих на формування стійких працеохоронних вмінь і навичок. 

Відомо, що тестування – це спосіб визначення рівня знань і умінь 
студентів за допомогою спеціальних тестових завдань, як правило, у 
вигляді запитань або задач. ЕТ здійснюється у формі самостійного діалогу 
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студента з комп’ютером у присутності відповідальної за організацію 
тестування особи або без неї, з можливістю запам’ятовування результатів 
тестування. 

Тестові завдання повинні: містити реальний контекст; потребувати 
інтеграції та застосування знань: вимагати від тих, кого тестують, 
організовувати та структурувати власні знання; вимагати проводити 
міркування логічним шляхом. 

При розробці тестових завдань ми користувалися загальними 
вимогами, встановленими до тестів: належність предметній сфері; 
стислість тестового завдання; ясність і чіткість; коректність: стислість за 
часом; наявність диференційного виміру складності тестового завдання. 

Уся контрольна підсистема курсу проектується таким чином, щоб 
кожна тема була педагогічно і методично завершена, тобто щоб студент 
пройшов через повний цикл процесу засвоєння – від первинного 
сприйняття змісту до закріплення і застосування засвоєної інформації в 
моделях реальної практики. 

Визначений контрольний захід проводиться по кожній темі. Деякі з 
них визначаються саме як контрольні заходи: колоквіуми та поточні, 
рубіжні і підсумковий контролі, рейтинговий контроль; інші, виконуючи 
контрольну функцію, в той же час, визначаються в інших жанрах: участь у 
дискусіях, написання і захист наукових робіт тощо. Створивши систему ЕТ 
та наповнивши її відповідними матеріалами, ми може вже безпосередньо її 
використовувати у навчальному процесі для проведення як поточного, так 
і підсумкового контролю знань студентів. 

Під час проходження підвищення кваліфікації в Інституті після-
дипломної освіти НУДПСУ з курсу «Дистанційні технології навчання» 
розроблено в СДН «Мoodle» навчальну дисципліну «Охорона праці» для 
підготовки бакалаврів відповідно до Типової програми МОНМСУ, який з 
часом буде удосконалюватися. Курс містить: опис навчальної дисципліни; 
структуру навчальної дисципліни; методику оцінювання для студентів 
денної та заочної форм навчання; семінарські заняття; практичні роботи; 
список рекомендованої літератури до вивчення дисципліни (основну та 
додаткову); тематику рефератів та наукових робіт; питання для 
самоконтролю та підсумкового контролю знань; словник основних 
термінів та понять; анкетування; форуми до залікових модулів; чати, 
завдання, корисні ресурси; теоретичний матеріал до 19 залікових модулів, 
що виноситься на лекції та самостійне опрацювання відповідно до 
структури навчальної дисципліни. Крім того, активно почали 
застосовувати Е-disk, де необхідна навчально-методична інформація 
систематизована відповідно до форми навчання та фаху підготовки 
бакалавра.  

Із впровадженням Болонського процесу у національний освітній 
процес, тестування як форма контролю знань студентів все більше стає 
поширеною серед викладачів. Адже студенти повинні бути оцінені майже 
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на кожному занятті, а встигнути опитати всіх усно і оцінити об’єктивно 
дуже важко. Крім того, до 2/3 теоретичного матеріалу з навчальної 
дисципліни «Охорона праці» відповідно до навчальних планів підготовки 
бакалаврів видається на самостійне опрацювання. У зв’язку зі зменшенням 
кількості аудиторних занять для підготовки бакалаврів відповідно до 
робочої навчальної програми з курсу «Охорона праці» запроваджено здачу 
кожним студентом 4-х колоквіумів (міні-заліків по визначеним змістовним 
модулям). Тому ЕТ в такому випадку надає можливість оцінити всіх 
студентів і отримати об’єктивні результати їх знань. Передбачивши 
контрольні тести для самоперевірки знань, можна підвищити ефективність 
засвоєння знань та формування працеохоронних вмінь і навичок з даної 
дисципліни. 

Отже, застосування ЕТ з навчальної дисципліни «Охорона праці» 
можливе: 

– для самоперевірки знань студентів по заліковим модулям; 
– під час проведення семінарських занять; 
– як контрольна форма допуску до виконання практичних робіт; 
– під час здачі колоквіумів, заліків, написання контрольних робіт 

(поточної, модульної) тощо. 
Система ЕТ студентів, що застосовується останнім часом в 

НУДПСУ, підвищує ефективність роботи викладача, позбавляючи його 
паперової роботи, а також об’єктивніше підходить до оцінювання знань 
студентів. Крім того, вона забезпечує зворотній зв’язок викладача зі 
студентами, підвищуючи рівень участі аудиторії в навчальному процесі. 
Викладач може використати готові набори тестів та зберегти власні. Під 
час занять викладач пропонує студентам пройти відповідний модульний 
контроль, визначаючи час на його виконання.  

Результати тестування обробляються автоматично. Викладач отри-
мує результат у вигляді таблиці і може зберегти його для подальшого 
використання. В даній таблиці містяться дані щодо особи, яка здійснювала 
тестування, час, загальна кількість набраних балів та їх коефіцієнт у 
відсотковому співвідношенні, також інформацію про зроблені помилки. 
Аналіз результату дозволяє викладачеві отримати поточну картину 
засвоєння студентами матеріалу. 

Однією із важливих деталей СДН «Мoodle» можна назвати режим 
видачі допусків для здійснення ЕТ. Даний режим передбачає точний і 
конкретний час, протягом якого даний допуск буде активним і студент 
зможе скласти тестові завдання. За допомогою режиму допусків викладач 
регулює порядок проведення занять із тестуванням, вирішує питання про 
надання другої спроби на складення підсумкового контролю. Це дуже 
важливий важіль впливу викладача на порядок здійснення тестування, 
який змушує студентів з’явитися на заняття точно в призначений час. 

Система ЕТ дозволяє використовувати тестові завдання відкритої 
або закритої форм наступних типів: вірно – не вірно (закрита форма); вибір 
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з множини (закрита форма); коротка текстова відповідь (відкрита форма); 
коротка числова відповідь (відкрита форма); розрахунок за формулою 
(відкрита форма). 

Відповідно до можливостей СДН «Мoodle» та специфіки викладання 
навчальної дисципліни «Охорона праці» ми використовували в системі ЕТ 
питання різних типів:  

 питання закритого типу «Так»/»Ні»;  
Приклад: 
Чи можна гасити водяним вогнегасником об’єкти під дією 

електроструму? 
Відповідь: «Ні». 

 питання закритого типу з одним варіантом правильної 
відповіді; 

Приклад: 
Який з наведених нижче показників освітлення виробничих 

приміщень не відноситься до кількісних: 
А) світловий потік; 
Б) сила світла; 
В) видимість; 
Г) яскравість; 
Д) освітленість. 

Відповідь: «А». 
 питання закритого типу, що передбачають можливість вибору 

декількох варіантів правильних відповідей;  
Приклад: 
Якими вогнегасниками не можна проводити гасіння пожежі в 

електроустановках? 
А) пінний;  
В) порошковий;  
С) вуглекислотний; 
Д) водяний. 

Відповідь: «А, Д». 
 питання на встановлення відповідності;  
Приклад: 
Приведіть до відповідності назву діапазону електромагнітного 

випромінювання і значення частоти коливань: 
 

А) дуже низькочастотний; 1) 0,003 кГц – 3 МГц; 
Б) низькочастотний; 2) 300 кГц – 300 кГц; 
В) середньо частотний; 3) 30 Гц – 30 кГц; 
Г) високочастотний; 4) 3 МГц – 30 МГц 

 
Відповідь: «1-В, 2-С, 3-А, 4-Г». 
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 відкриті питання типу «коротка відповідь»;  
Приклад: 
… – це навмисне електричне з’єднання з нульовим захисним 

провідником металевих нормально неструмопровідних частин, які можуть 
опинитись під напругою.  

Відповідь: «Занулення». 
 питання на введення відповіді у числовій формі; 
Приклад: 
На скільки класів поділяються умови праці? 

Відповідь: «4». 
 питання, що вимагають алгебраїчних перетворень;  
Приклад: 
Чи відповідає санітарно-гігієнічним вимогам повітря робочої зони, 

якщо ГДК=1,5 мг/куб.м, а фактична концентрація речовини складає 3 
мг/куб.м? 

Відповідь: 3/1,5=2. 
Отже, повітря робочої зони не 

відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. 
 есе (нарис) тощо. 
Приклад: 
Які на Вашу думку найбільш ефективні економічні методи 

стимулювання до підвищення працеохоронної культури підприємств? 
Відповідь обґрунтуйте. 

Проаналізувавши значний обсяг матеріалу, створивши дослідну 
систему тестування на основі навчальної дисципліни «Охорона праці», 
можна сказати, що ЕТ – перспективний спосіб оцінювання знань студентів, 
який дозволяє із використанням комп’ютерної техніки об’єктивно підійти 
до даного процесу, а також надати можливість і викладачеві, і самому 
студенту контролювати рівень своїх знань у порівнянні із попередніми 
даними. 

Перевагами ЕТ в порівнянні з традиційними методами контролю 
знань є: можливість якісного оцінювання знань (тест дає змогу визначити 
не тільки рівень знань, але й систематичність підготовки суб’єкта за 
допомогою електронного журналу); об’єктивність оцінювання (мінімалі-
зація впливу суб’єктивних чинників, незалежність результатів, від того хто 
оцінює...); ступінь узгодженості результатів, отриманих при повторних 
вимірах для тих самих суб’єктів оцінювання; індивідуальний підхід до 
кожного зі студентів (тестування дозволяє контролювати навчальний 
процес кожного суб’єкта, не витрачаючи часу на рутинну роботу з 
підрахунку балів); технологічність тестів (вона дозволяє повністю 
автоматизувати процес навчання за індивідуальними програмами); 
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машинне опрацювання результатів тестування (автоматичне виставлення 
оцінок за вказаною шкалою оцінювання).  

Таким чином, ЕТ, як складовий елемент ДТН, виступає одним із 
основних сучасних засобів формування працеохоронної культури бака-
лаврів ВНЗ України. 
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ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
У статті констатовано, що в цей час найбільш ефективною 

формою організації туристсько-краєзнавчої діяльності учнів є польові 
туристські табори, які вимагають мінімальних економічних витрат і 
дають високий педагогічний ефект. Вони сприяють не тільки збереженню 
складу дитячих об’єднань, але і вирішенню питань продовження 
навчального процесу, підготовки дитячого туристського та краєзнавчого 
активу, обміну досвідом роботи педагогів, підвищення їхньої кваліфікації. 

Ключові слова: туристсько-краєзнавча діяльність, загальноосвітні 
заклади, школярі, моральне виховання. 

 
В статье констатировано, что в настоящее время наиболее 

эффективной формой организации туристско-краеведческой деятель-
ности учащихся являются полевые туристские лагеря, которые требуют 
минимальных экономических затрат и дают высокий педагогический 
эффект. Они способствуют не только сохранению состава детских 
объединений, но и решению вопросов продолжения учебного процесса, 
подготовки детского туристского и краеведческого актива, обмену 
опытом работы педагогов, повышению их квалификации. 

Ключевые слова: туристско-краеведческая деятельность, обще-
образовательные заведения, школьники, нравственное воспитание. 

 
The most efficient form of organization of tourist and regional studies 

students are field tourist camps that require minimal economic costs and give a 
high pedagogical effect are stated in the article. They contribute not only to the 
preservation of children’s associations, but also issues to continue the learning 
process, training of child and sightseeing tourist asset, the exchange of 
experience of teachers, improve their skills. 

Key words: tourism, regional studies, educational institutions, students, 
and moral education. 
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Современные общеобразовательные и внешкольные учреждения – 
важнейшие общественные институты воспитания подрастающего поколения. 

Государственная политика в области воспитания детей и молодежи 
нашла отражение в Послании Президента страны народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан – 2050» – новый политический курс состоявшегося 
государства». Главная задача казахстанской образовательной политики – 
обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 
фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 
потребностям личности, общества, государства [1]. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих 
образовательного процесса наряду с обучением. Модернизация системы 
общего образования нацелена на формирование нового образовательного 
пространства, которое позволит обеспечить духовно-нравственное 
становление подрастающего поколения, подготовку обучающегося к 
жизненному самоопределению, самостоятельному профессиональному 
выбору. В то же время недостаточное научное внимание уделяется 
туристско-краеведческой деятельности. Поэтому цель статьи – 
охарактеризовать сущность туристско-краеведческой деятельности как 
составной части образовательных программ. 

Обновление образования – одна из современных важнейших 
проблем. Ее решение должно предусматривать не только дополнение 
программ по учебным дисциплинам новыми сведениями, т.е. обновление 
их в буквальном смысле, важно также возродить то, что было ценного и 
полезного в прошлом, но незаслуженно забыто к настоящему времени. В 
связи с этим туризм и краеведение очень емкие и весьма информативные 
дисциплины, которые должны быть включены в школьную программу. 

Внешкольное краеведение и туристско-экскурсионная работа 
является как раз тем педагогическим средством, которое помогает 
общеобразовательной школе выполнять ее основную цель – готовить 
всесторонне развитых детей. 

Краеведение – это изучение природы, населения, хозяйства, истории 
и культуры какой-либо части страны, административного или природного 
района, населенных пунктов главным образом силами местных жителей. 
Наиболее массовой формой всегда считалось школьное краеведение. В 
настоящее время вопросами краеведения все более пристально занимаются 
специалисты различных областей знаний: историки, географы, искус-
ствоведы, архитекторы, экономисты, археологи и др. И поэтому роль 
школы, внешкольных учреждений в развитии и активизации краевед-
ческого движения очень высока [2]. 

Как показал анализ развития детского туризма, в туристско-
краеведческой деятельности (ТКД) используются специфические формы 
работы, которые способствуют формированию необходимых качеств 
личности школьников в их жизнедеятельности и могут быть использованы 
в образовательно-воспитательном процессе школы (Таблица 1). 
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Таблица 1 
Стабильные формы ТКД, приемлемые для школы 

 
Форма Приемлемость 

1. Поход Экономическая приемлемость, используется во всех возраст-
ных группах. 

2. Путешествия Высокая воспитательная эффективность: трудолюбие, любо-
знательность, лидерские качества. 

3. Экскурсия Использование близкорасположенных зон и регионов. 
4. Лагерь Активная деятельность, культура поведения 

5. Экспедиции: 
используется в 
старших возрастах 

Имеет целевую направленность, приуроченность к конкрет-
ной личности, дате, событию. Эффект – воспитание чувства 
гордости, долга. Радиус маршрута невелик. Экономически 
приемлема. 

6. Слет-соревнования: 
средний и старший 
возраст 

Обогащение навыков, умений. Контакт со сверстниками, 
коммуникабельность, лидерство, целеустремленность. Час-
тичная экономическая преемственность. Допрофессиональная 
подготовка. 

7. Краеведческие 
кружки: поэтапно во 
всех группах возрастов 

Допрофессиональная подготовка, мотивация, познавательная 
активность, умение планировать работу, оформление сообще-
ний, саморегуляция. 

8. Музей: поэтапно во 
всех возрастных 
группах 

Допрофессиональная подготовка, активизация  
научной деятельности, умение и навыки выступлений и 
обоснование собственной позиции. 

9. Конференции Работа с аудиторией, умения высказывать собственную 
позицию, навыки дискуссии слушать и оценивать оппонента. 

10. Контрольно-
комбинированный и 
контрольно-
туристский маршруты 

Имеет целевую направленность. Воспитывает коллективизм, 
выносливость, волю, взаимопомощь. Эффективное средство 
самовоспитания, самосовершенствования. 

 
ТКД интегрирует в себе все уровни воспитания молодого человека, а 

также: способствует переосмыслению поступков и поведения; восприятию 
новых качественных ориентиров; расширению знаний о собственных 
возможностях; пониманию оптимальности и рациональности потреб-
ностей. 

В аспектах формирования нравственной личности школьников 
средствами ТКД имеются две особенности, которые значительно 
повышают результативность процесса: 

– ТКД в сравнительно короткий временной период вводит 
учащихся в социальную среду, которая не была им знакома. 
Средства ТКД позволяют ознакомиться с элементами макросреды 
активными способами. Процесс воспитания значительно ускорен. 

– ТКД выводит учащегося из микросреды на значительный 
промежуток времени, позволяя провести переоценку ценностей 
самостоятельно каждому подростку. 
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Мы отмечали, что ребенок сохраняет эмоциональные впечатления 
всю жизнь, периодически возвращаясь к ним и сопереживая своему 
положению. ТКД способен усилить впечатления детства и провести 
психолого-педагогические границы, которыми молодой человек будет 
пользоваться в определенные периоды жизни. Одной из задач ТКД 
является проведение ярких, запоминающихся мероприятий. Цель 
мероприятий должна быть ориентирована на воспитание нравственной 
ориентации личности. 

В Казахстане в последние годы заметно усилился интерес к 
отечественной истории, природе и краеведению, что способствуют 
воспитанию уважения к истокам, национальным традициям, местной 
культуре, природному достоянию. Органам и учреждениям системы 
образования в этот сложный период необходимо сохранить бесценный 
опыт организации школьных музеев разных профилей, туристско-
краведческих объединений учащихся, изыскать различные возможности 
для дальнейшего школьного краеведения. 

Рекомендуем шире развивать сеть полевых профильных лагерей по 
различным видам туристско-краеведческой деятельности (истории, 
этнографии, экологии, географии и др.).  

Сложившаяся практика проведения комплексных экскурсий по 
предметам школьной программы в учебное время должна быть 
продолжена, особенно для учащихся городских школ.  

В результате проведенных исследований нами предлагаются формы 
реализации ТКД по способу вовлечения учащихся в учебный процесс и по 
отношению к действительности в условиях формирования нравственной 
личности школьников. (Таблица 2) 

 
Таблица 2  

Формы реализации туристско-краеведческой деятельности 
 

Формы Индивидуальные Коллективные 

виртуальные 
Разработка тематических экскур-
сий в форме презентаций отдель-
ными учащимися 

Обсуждение разработанных экс-
курсий на итоговом занятии 

реальные 
Индивидуальная работа школьни-
ков в «научном обществе учащих-
ся» над научными проектами. 

Комплексные полевые исследова-
ния, походы, защита научных 
проектов на конференции. 

 
В формировании нравственной личности подростков средствами 

туризма и краеведения нами использовалась виртуальная деятельность. 
Экспериментальные исследования показывают, что в ТКД подростков 
нужно включать компьютерные технологии, так как это не только процесс 
получения, интериоризации новой информации и освоение современных 
способов учебной деятельности. Это интеллектуальное развитие, 
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овладение другими типами мышления, выражение мыслей новыми 
средствами. В компьютерном образовании можно успешно развивать 
важные личностные качества школьников (креативность, рефлективность, 
критичность, ответственность и др.). Рационально сконструированная 
компьютерная среда создает предпосылки для выявления, раскрытия и 
развития способностей к творческой деятельности, позволяет ученикам 
самостоятельно добывать знания, используя не репродуктивные, а 
существенно более рациональные продуктивные методы, основанные на 
теоретическом мышлении. 

В рамках проведения в школе учебно-воспитательного мероприятия 
«Неделя географии», мы предложили учащимся составить виртуальную 
экскурсию «Моя Родина – Казахстан». Учащиеся с интересом включились 
в данную работу, так как компьютерные технологии являются для них 
наиболее интересным видом творческой деятельности. При этом 
формировалась учебно-позновательная активность, любознательность, 
патриотизм, ответственность. Многие учащиеся выполняли данную работу 
вместе с родителями, что, на наш взгляд, благоприятно сказывалось на 
взаимоотношении в семье и нравственном воспитании детей. Наиболее 
интересные экскурсии демонстрировались на заключительной конферен-
ции, и это создало положительный эмоциональный настрой у ребят. 

На современном этапе развития детско-юношеского и молодежного 
туризма отмечается острая потребность в создании новых подходов к 
организации туристско-краеведческой деятельности. При разработке и 
экспериментальной апробации адаптированной под новые экономические 
условия модели необходимо учитывать факторы:  

– внешние условия модели ТДК: слабое финансирование;  
– внутренние условия: уровень профессиональной подготовки 

кадров, создание стимулов проведения мероприятий и т.д.  
Результативность: переход личности учащегося на новые образова-

тельные, воспитательные, профессиональные, эстетические уровни. 
Таким образом, качественный анализ программ по формированию 

нравственной личности школьников показал, что для решения 
поставленных проблем необходимо предпринять ряд организационно-
методических мер, в том числе и обосновать концептуальные основы 
процесса функционирования и развития школы по формированию 
нравственности учащихся через ТКД. Определяя стратегическую цель 
развития, мы исходим из необходимости обеспечения следующих позиций. 

Во-первых, включение воспитанника в туристско-краеведческую 
деятельность в учреждении образования является процессом, в ходе 
которого происходят: 

– личностно-ориентированная проблематизация по отношению к 
процессу выбора вида деятельности; 

– индивидуальное самоопределение личности по возможным видам 
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деятельности и личностно-приемлемым вариантам участия в ней. 
Во-вторых, результатом педагогической деятельности является 

личность учащегося. Мы считаем правомерным, моделируя личность, 
исходить из того, что учащийся является субъектом учебно-
воспитательного процесса, прежде всего проходящего в школе. 

В-третьих, выбирая вид туристско-краеведческой деятельности, а в 
нем образовательную программу, учащийся основывается на личностных 
целевых установках (мотивах), с осознанной познавательной направлен-
ностью. 

Развитие формирующих программ, нацеленных на нравственные 
элементы, должно происходить в рамках воспитательной системы, 
адаптивной ребёнку, его интересам, социальным запросам, темпу, уровню, 
объему восприятия и усвоения воспитательно-образовательной программы. 

Именно эти аспекты являются тематикой следующих научных 
исследований. 
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ  

 
У статті досліджено процес соціалізації дітей з сімей трудових 

мігрантів, детально розглянуто процес соціалізації особистості в цілому 
та його науково-методологічні засади. Проаналізовано різні погляди 
науковців на моделі вивчення процесу соціалізації дітей з дистантних 
сімей трудових мігрантів.  

Ключові слова: особистість, соціалізація особистості, суспільство, 
модель соціалізації, розвиток особистості, сім’я трудових мігрантів. 

 
У статье исследовано процесс социализации детей из семей 

трудовых мигрантов, детально рассмотрено процесс социализации 
личности в целом, а так же его научно-методологические основы. 
Проанализировано разные взгляды учёных на модели изучения процесса 
социализации детей из дистантных семей трудовых мигрантов. 

Ключевые слова: личность, социализация личности, общество, 
модель социализации, развитие личности, семья трудовых мигрантов. 

 
In our work, we explore the process of socialization of children from 

labour migrant’s families. To achieve the objective, we decided to examine in 
more detail the process personality socialization, its scientific and 
methodological basis. In this paper, we have analyzed the different views on the 
models of scientists studying the process personality socialization. It will help us 
in the future more profound study of peculiarities of the process of socialization 
of children from distant families. 

Key wards: personality, socialization of personality, society, model of 
socialization, development of personality, labour migrants families. 

 
Кожна людина у процесі своєї життєдіяльності та розвитку взаємодіє 

з оточуючим світом та суспільством. Така взаємодія є двосторонньою і 
впливає як на особистість людини, так і на життя суспільства. 

Процес розвитку особистості та включення її у життя спільноти 
цікавили вчених завжди. З давніх часів люди замислювалися над власним 
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існуванням та існуванням світу, вони завжди хотіли пізнати себе та 
відкрити сутність спілкування. Філософи, лікарі, письменники завжди 
намагалися визначити місце людини в цьому світі та дізнатися її 
призначення, а отже прослідкувати розвиток та взаємостосунки з 
оточуючими та суспільством в цілому. 

Практично всі науковці зі стародавніх часів до сьогодні намагалися 
розкрити сутність людини як особистості, прослідкувати її розвиток, 
фактори впливу на нього та наслідки взаємодії з суспільством. Не 
дивлячись на зацікавленість вченими процесами розвитку особистості та її 
взаємодії з суспільством, поняття «соціалізація» виникло лише в ХІХ ст. 
(Ф. Гідігсон). Автор використовував поняття у значенні підготовки 
індивіда до життя в суспільстві, а також розвитку характеру людини і його 
соціальної природи [6, с. 11]; визначив соціалізацію як «процес розвитку 
соціальної природи людини» [14, с. 44]. 

Популярності поняття «соціалізація» набуло завдяки американському 
вченому Т. Парсонсу. Він визначив соціалізацію як безперервний 
пожиттєвий процес входження людини в суспільство шляхом накопичення 
соціального досвіду та оволодіння культурою [6, с. 10]. 

З часом процесу соціалізації особистості та його проблемам 
присвятили свої праці багато науковців. 

Так дослідженням та вивченням проблем процесу соціалізації в 
цілому займалися і займаються: Н. В. Абдюкова, Дж. Аллантайт, Т. Ф. Алє-
ксєєнко, Б. Г. Ананьєв, Г. А. Андрєєва, А. П. Афонов, І. М. Богданова, 
У. Бронфенбреннер, М. Вебер, Л. С. Виготський, В. П. Воробйов, Н. В. Гар-
кавенко, Ф. Гідінгсон, Н. В. Гордієнко, Е. Гідденс, Р. М. Граніна, Е. Дюрк-
гейм, Е. Еріксон, Б. Заззо, Ф. Знавецький, М. Іорданський, І. С. Кон, 
Г. Крайг, Н. П. Лукашевич, О. М. Любарська, Г. М. Лялюк, О. В. Малахова, 
А. Маслоу, Г. А. Махмадамінова, А. В. Мудрик, Ф. А. Мустаєва, Н. Д. Ні-
кандров, Л. Е. Орбан, О. Є. Панагушина, Б. Паригін, Т. Парсонс, А. А. Реан, 
Є. Ф. Рибалко, Н. Смелзер, В. О. Сухомлинський, І. Талмент, Г. Тард, 
У. Я. Тарновецька-Якобець, У. І. Томас, І. М. Трубавіна, Дж. Хоманс, Я. Ще-
панський та інші. 

Соціалізація особистості в сім’ї висвітлена в працях З. П. Зайцевої, 
Ю. В. Смородянської, А. Г. Харчева, Н. Г. Юркевича. Взаємозв’язок соціа-
лізації та суспільства досліджено у працях Н. К. Перука. Вікові особливості 
процесу соціалізації розглянуті Л. І. Божович, І. С. Коном, Н. В. Чепе-
лєвою, Ю. М. Швалб. Соціалізація в контексті виховання та навчання 
проналізована М. Й. Боришевським, Л. С. Виготським, Г. С. Костюк, 
С. Д. Максименко, Ж. Піаже та ін. Зв’язок соціалізації та життєвої позиції 
розглядає Т. С. Воропаєва. Вплив моди на соціалізацію досліджено в 
працях А. А. Добровольського. Проблеми порушень у процесі соціалізації 
підлітків висвітлені в працях С. А. Бєлієвої, В. І. Іллійчук, В. М. Кушнірюк, 
В. М. Оржеховської та ін. Теоретичні засади соціалізації нового покоління 
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представлені в працях П. Вайноли, Н. Заверико, І. Звєрєвої, А. Капської, 
Л. Коваль, Г. Лактіонової, В. Оржеховської, С. Харченко та ін. 

У своїй роботі ми розглядаємо особливості процесу соціалізації дітей 
із сімей трудових мігрантів. Ця проблема на сьогодні є дуже актуальною 
для нашого суспільства, оскільки явище трудової міграції українського 
населення за роки незалежності набуло масового характеру. Сімей, в яких 
батьки через фінансові потреби залишають своїх дітей без достатнього 
піклування та уваги, подекуди й на чужих людей, дуже багато. Сім’ї 
трудових мігрантів – це особливі сім’ї, в яких є характерні проблеми та 
особливості життя: емоційний стан заробітчан; стосунки між батьками та 
дітьми; правовий статус дітей, які фактично позбавлені батьківського 
піклування; зміна цінностей та поглядів з орієнтацією на країну 
реципієнта; «плата» батьків за недостатню увагу дітям; спілкування 
подружжя між собою; нівелювання ідеалу традиційної української сім’ї; 
низький рівень виховного потенціалу тощо. 

Вказані проблеми безпосередньо впливають на процес соціалізації 
дітей з сімей трудових мігрантів. Для більш глибшого розуміння 
особливостей цього процесу, ми проаналізували різні погляди науковців на 
моделі вивчення процесу соціалізації особистості в загальному, що і стало 
метою даної статі. 

Однією з перших моделей соціалізації була психоаналітична або 
«особистісного контролю». Вона побудована на основі теорії психоаналізу 
З. Фрейда. У цій моделі представлена думка, що людина є асоціальною від 
народження внаслідок інстинктів (в більшості випадків агресивних), а 
здобуває усі соціальні риси під час процесу соціалізації [3, с. 14]. Сам 
процес соціалізації, в рамках психоаналітичної моделі, визначається 
вченими як «оволодіння природними інстинктами за допомогою захисних 
механізмів організму» [1, с. 14] та контролюючим чинником, оскільки 
існує постійний конфлікт між бажанням та соціальними нормами [14, 
с. 48]. Прихильники даної моделі зазначають, що процес виховання 
проходить нормально до тих пір, поки совість та Я-ідеал розвиваються 
гармонійно. Особлива увага представниками психоаналітичної моделі 
приділяється агресивності та прив’язаності в процесі становлення 
особистості [8, с. 80–81]. 

Однією з найбільш відомих моделей вивчення соціалізації є модель 
«соціального научіння», розроблена представниками біхевіоризму 
(Дж. Арофрід, А. Бандура, Л. Берковитц, Дж. Доллар, Дж. Роттер, Б. Скін-
нер, Р. Уолтерс та інші). Соціалізація особистості в межах зазначеної 
моделі розглядається науковцями як процес соціального научіння, що 
триває все життя індивіда. Прихильники моделі «соціального научіння» 
визначають соціалізацію як «зміну поведінки індивіда за допомогою 
розподілу порцій заохочень та покарань», адже основним підґрунтям 
моделі «соціального научіння» є формула «стимул-покарання», а сам 
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процес соціалізації розглядається в межах взаємодії вихователя та 
вихованця. Дана модель в першу чергу заснована на накопиченні власного 
досвіду: як позитивної, так і негативної соціальної поведінки. Вихователь 
за допомогою покарань навчає дитину протистояти негативній поведінці 
завдяки появі в дитини відчуття провини за свої дії та поведінку. 
Заохочення необхідні для стимуляції виникнення потрібної моделі 
поведінки [8, с. 85; 10, c. 13; 2, с. 35–36; 3, с. 16; 12, с. 31–32]. Відповідно 
до даної моделі непотрібно займатися внутрішніми силами, підґрунтям 
яких є емоції та інтелект, адже позиція особистості формується на основі 
тренування та научіння людини [8, с. 84; 3, с. 15]. Модель «соціального 
научіння» висвітлює механізми формування звичок у індивіда, а 
соціальний досвід – це результат реагування індивіда на соціальні впливи 
[8, с. 86; 12, с. 31–32]. 

Також доцільно розглянути наступну модель вивчення соціалізації – 
модель «рольового тренінгу» (І. Лінтон, Дж. Морено, Т. Парсонс та ін.) 
Процес соціалізації особистості, в межах даної моделі, визначається 
науковцями як «інтерналізація культури того суспільства, в якому 
народилася дитина, це процес накопичення індивідом норм, цінностей та 
соціальних ролей свого суспільства під час спілкування зі значимими 
людьми» [7, с. 73]. На переконання відомого науковця Т. Парсонса, 
соціалізація повинна формувати в індивіда «лояльність та відданість по 
відношенню до системи» [9, с. 18–19]. Результатом процесу соціалізації у 
представленій моделі є потреба в дотриманні норм, стандартів та цінностей 
суспільства [3, с. 14] Як зазначила Т. Б. Легеніна, прихильники моделі 
рольового тренінгу переконані, що «людина в процесі спілкування зі 
значимими іншими вбирає в себе суспільні цінності, що призводить до 
того, що відповідність загально прийнятим нормативним стандартам стає 
мотиваційною структурою та потребою особистості» [9, с. 18–19]. 

Не менш цікавою, на наш погляд, є модель «міжособистісного 
спілкування» (Дж. Г. Мід, Ч. Х. Кулі та інші.). Прихильники даної моделі 
вважають, що процес соціалізації особистості відбувається «шляхом 
міжособистісного спілкування та охоплює як результат, так і процес 
групового впливу на особистість. Міжособистісне спілкування відбува-
ється відповідно до законів, що закріплені в системі соціальних ролей» 
[3, с. 16]. На думку вчених, під час формування, особистість вчиться 
дивитися на себе очами інших людей, думати про себе як про інших, та 
розуміти інших людей [10, с. 13]. Тобто індивід у процесі спілкування 
перебуває в групах, в яких існують довірливі міжособистісні стосунки, а 
інші індивіди з цих груп ніби відображають його Я. Це допомагає людині 
провести самооцінку та сформувати потребу до самовдосконалення 
[7, с. 73]. На переконання Дж. Г. Міда, особистість формується на трьох 
стадіях: імітація, ігрова стадія та стадія колективних ігор. Саме у грі 
дитина пробує себе у ролі інших та починає розуміти установки групи. 
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Дитина починає грати ролі залежно від очікувань людей, які її оточують 
[5, с. 36; 7, с. 73–74]. Вчений зазначав, що значимі люди формують 
поведінку особистості, а інші форсують загальні установки [14, с. 48]. 
Інший прихильник моделі «міжособистісного спілкування» Ч. Кулі 
визначив, що образ Я показує, як індивід ставиться до ставлення інших 
стосовно нього [14, с. 48].  

Розглянемо ще одну модель – «когнітивну». Головним змістом 
процесу соціалізації особистості у межах даної моделі є навчання 
мисленню, розвитку моральних, пізнавальних та емоційних структур 
особистості. На думку прихильників «когнітивної моделі» (Л. Кольберг, 
А. Маслоу, Ж. Піаже, К. Роджерс та інші), агенти соціалізації не повинні 
перешкоджати внутрішнім силам людини, які можуть самостійно 
реалізовувати соціалізацію [10, с. 15]. Сукупність знань людини утворюють 
картину світу, які обґрунтовують поведінку особистості, а процес 
соціалізації відбувається відповідно до раціонального розвитку. Емоції, 
мотивації та їх роль практично не відображаються [3, с. 16; 14, с. 48]. На 
переконання науковців, особистість формується на основі відповідних схем 
поведінки, а формування внутрішнього плану свідомості у цьому підході 
було названо інтеріоризацією [8, с. 81–83]. 

Представники «конструктивістської моделі» (П. Бергер, Ф. Гіддінгс, 
Т. Лукман та ін.) розглядають соціалізацію особистості як процес, 
спрямований у майбутнє. Відповідно до даної моделі «реалії соціального 
світу і внутрішнього світу особистості перебувають у стані постійного 
конструювання. Результатом такої взаємодії є образ світу, частиною якого є 
соціальна ідентичність людини, її уявлення про себе як частину цього 
світу» [12, с. 29]. 

В межах «адаптаційної моделі» вивчення соціалізації вченими 
(С. Т. Посохова, А. Адлер, І. Б. Дерманова, Б. Г. Анан’єв та ін.) визначено, 
що «рушійною силою розвитку індивіда є необхідність постійно 
змінюватися та адаптуватися до мінливих умов соціальної реальності». 
Людина взаємодіє з динамічною соціальною системою по мірі виникнення 
потреб таї взаємодії [12, с. 27–28]. 

Однією з проаналізованих нами моделей вивчення соціалізації 
особистості є «вчинкова модель», яка представлена науковцями 
(М. М. Бахтін, Л. І. Божович, С. Л. Рубінштейн, Л. М. Фрідман та ін.) як 
ідеальна модель періоду самосоціалізації. «Індивід готовий активно 
взаємодіяти з соціумом у напрямі здійснення само соціалізації. Така модель 
може бути реалізована за умов високого рівня розвитку індивіда» 
[12, с. 41]. 

На нашу думку, варто відзначити існування «культурно-історичної 
моделі» соціалізації, яка була створена представниками психологічної 
школи Л. С. Виготського. Прихильники даної моделі зазначили, що 
особистість формується в процесі взаємовпливу та взаємодії колективів, 
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соціальних груп та особистості. Якісний розвиток особистості 
забезпечується впливом культури. Соціалізація особистості в межах 
«культурно-історичної моделі» розглядається як процес розвитку активної 
життєвої позиції та саморегуляції становлення самосвідомості особистості, 
розширення сфер діяльності та спілкування. За таких умов, виховання в 
колективі має широкі можливості, використовуються ігрові форми 
навчання. Успішність процесу соціалізації залежить від соціально-
культурного контексту, тобто людина «оволодіває родовими якостями 
людства, й цей процес відбувається в національно-особливій формі» 
[4, с. 12; 10, с. 14]. 

Досить широко представлена у наукових джерелах модель 
«Інкультурації», прихильники якої (Ф. Боас, В. Малиновський та інші) 
розглядають соціалізацію як процес передачі культурної спадщини. В 
межах зазначеної моделі дитина розглядається лише як пасивний 
спостерігач, який сприймає все автоматично. У моделі «інкультрації» 
соціалізація визначається як процес передачі культурної спадщини дитині 
[10, с. 16; 14, с. 49]. 

Цікавою, на наш погляд, є модель медіасоціалізації особистості 
(Ж. Бодрійер). Відповідно до цієї моделі освоєння соціальних норм 
відбувається на підставі «чужого та ситуаційного» досвіду. Така 
соціалізація може бути лише вторинною, а по відношенню до дітей – 
стихійною [12, с. 48]. 

Проаналізувавши наведені моделі вивчення процесу соціалізації 
особистості, ми змогли отримати ширше уявлення щодо науково-
методологічних засад зазначеного процесу. Отримана інформація 
допоможе нам у подальшій роботі конкретизувати зміст та визначення 
процесу соціалізації особистості дитини, в контексті взаємодії її з сім’єю та 
суспільством. Зазначене є необхідною передумовою для аналізу процесу 
соціалізації дітей з сімей трудових мігрантів та детального вивчення 
особливостей цього процесу, яким присвячене наше дослідження.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ЧИННИКУ 

В ПРОЦЕСАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
АВІАЦІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ 

 
Враховуючи позитивний вплив рівня професійної підготовки 

авіаційних операторів на безпеку польотів, розглянуті чинники, що 
перешкоджають активному й ефективному формуванню відповідних 
знань, вмінь та навичок. Розроблені й подані рекомендації з урахування в 
процесі підготовки типологічних особливостей, активності (пасивності) 
поведінки, а також етапів підготовки тих, хто навчається. 

Ключові слова: безпека польотів, авіаційний оператор, рівень 
професійної підготовки, характеристики поведінки тих, хто навчається і 
реакцій інструктора. 

 
Учитывая позитивное влияние уровня профессиональной подготовки 

авиационных операторов на безопасность полетов, рассмотрены 
факторы, которые препятствуют активному и эффективному форми-
рованию соответствующих знаний, умений и навыков. Разработаны и 
представлены рекомендации по учету в процессе подготовки типоло-
гических особенностей, активности (пассивности) поведения, а также 
этапов подготовки обучаемых. 

Ключевые слова: безопасность полетов, авиационный оператор, 
уровень профессиональной подготовки, характеристики поведения 
обучаемых и реакций инструктора. 

 
Taking into account the positive influence of the level of professional 

aircraft operators training on flight safety, the factors that prevent an active and 
effective formation of appropriate knowledge, competencies and skills were 
considered. The recommendations on consideration of typological features in 
the process of preparation, behavior activity (inactivity) and the stages of 
students’ preparation were developed and presented in the article. 

Key words: flight safety, aircraft operator, level of professional training, 
characteristics of students’ behavior and instructor’s reactions. 
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Вже кілька десятиріч спостерігається суттєве збільшення надійності 
авіаційної техніки (АТ): показники відношення кількості відмов до часу 
роботи в повітрі підвищилися практично в 10–15 раз [1]. При цьому вплив 
людського чинника (ЛЧ) на безпеку польотів (БП) практично не змінився і 
пояснює щонайменше ⅔–¾ загальної кількості авіаційних пригод (АП). 
Вказаний показник відноситься, в основному, до сертифікованого льотного 
персоналу комерційної авіації. З урахуванням польотів авіації загального 
призначення, техобслуговування, управління повітряним рухом, інфра-
структури транспортного комплексу загальна частка ЛЧ виявляється 
більше 90% [2]. І зрозуміло, що чим більш кваліфікованим є авіаційний 
персонал, тим менше помилок він допускає в процесі виконання 
професійних функцій, що, безумовно, позитивно впливає на БП. Причому 
останніми роками професійна підготовка (ПП) авіаційного персоналу 
конкретизується в рамках концепції культури безпеки [3]: підкреслюється 
необхідність не тільки достатньо високого рівня кваліфікаційної 
підготовленості, але й наявність такого важливого елементу, як 
психологічна підготовленість. 

Пошук шляхів і механізмів підвищення ефективності ПП авіаційних 
операторів (АО) йде постійно. Застосування нових методів підготовки і 
вдосконалення діючих можна розглядати як основні способи, що 
ефективно впливають на якість ПП і надійність професійної діяльності АО. 
Прагнення вчених, фахівців та керівництва служби підготовки авіаційного 
персоналу до постійного пошуку шляхів вдосконалення процесу навчання 
призвело до розробки цілого спектру різноманітних програм ПП АО, 
узагальнення яких здійснене у працях [4–7]. Це зумовлюється: 

1) всезростаючими темпами НТП, розробкою і впровадженням 
різних систем управління повітряними судами (ПС), технологічними і 
комунікативними процесами і, як наслідок, – появою нових авіаційних 
професій операторського профілю чи нових специфічних рис в діючих АО; 

2) високою складністю і відповідальністю операторської діяльності, 
що супроводжується у ряді випадків підвищеною небезпекою, про що 
переконливо свідчить статистика АП в авіації [1; 2; 8]; 

3) наявністю феноменів системної організації компонентів оператор-
ської діяльності, їх тісного взаємозв’язку і взаємозалежності, що визначає 
необхідність розгляду цієї діяльності як такої, що відбувається в системі 
«людина – машина – середовище». 

Отже, IКАО рекомендує для дослідження й оцінки впливу ЛЧ на БП 
використати модель SHELL як розширений варіант моделі «людина – 
машина – середовище», яка сприяє системному розумінню ЛЧ (рис. 1). 
Кожний компонент моделі SHEL являє собою один з фундаментальних 
принципів дослідження ЛЧ [9]. 
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Рис. 1. Загальна схема моделі SHELL, яка рекомендується ІКАО для 

дослідження людського чиннику (E. Edvards, F. H. Hawkins) 
 

Сполучення L-L (рис. 1) суттєво впливає на безпеку й ефективність 
будь-якої ергатичної системи (ЕС), в тому числі й цілеспрямованої 
навчальної ЕС управління (ЦНЕСУ) «інструктор – технічний засіб 
навчання (ТЗН: тренажер, літак та ін.) – навчальний екіпаж» [10], оскільки 
успіх у навчанні залежить і від професійно-важливих якостей (ПВЯ) 
пілота-інструктора (П-І), і від ПВЯ АО, який проходить ПП, а також і від 
їх взаємних контактів. 

Сформулюємо з урахуванням [11] чинники, які перешкоджають 
процесу ПП: 

– атмосфера недоброзичливості у взаємовідносинах того, хто 
навчається і П-І, що виявляється в завищених, на думку курсанта, вимогах 
з боку П-І і, відповідно, занижених оцінках результатів ПП; 

– байдужість того, хто навчається, до послідовності ускладнення 
операцій при освоєнні курсу (таких осіб цікавить лише кінцевий результат 
або підсумковий документ); 

– нестача інтересу слухача до предмета, зумовлена пригніченим 
настроєм, особистими проблемами, поганим викладанням, неприязню до 
інструктора, небажанням вчитися; 

– почуття страху, викликане різними причинами, та ін. 
У деяких випадках недостатній прогрес у навчанні може бути 

зумовлений причинами, пов’язаними особисто зі слухачем: 
– нездатністю того, хто навчається, сприймати велику кількість 

інформації за короткий час; 
– нездатність завчити осмислену інформацію при сильних впливах 

попередніх навичок і знань; 
– нездатність займатися відразу декількома справами, працювати з 

новим незвичайним матеріалом, моральне і емоційне перевантаження того, 
хто навчається; 

– нестача необхідних ПВЯ пілота. 
Тому питання особистісно-орієнтованої ПП АО, враховуючи її 

незвичайно велику вартість, є актуальним. 

Hardware – об’єкт 
(машина) 

Liveware – суб’кт 
(людина) 

Environment – сеpедовище 
взаємодії S, H, L. 

Software – настанова 
(пpавила, пpоцедуpи, 

символи і т. ін.) 
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Виходячи з вищенаведеного, метою цієї публікації є розробка 
науково-обгрунтованих рекомендацій з індивідуалізації ПП АО. При 
цьому слід особливо зазначити, що оскільки ЦА застосовує для свого 
існування найсучасніші наукоємні технологіїї, у тому числі і в дослід-
жуваних процесах ПП, то визначення її особливостей має принципове 
значення для широкого розповсюдження в професійній педагогіці. 

Люди відрізняються один від одного організацією нервово-психічної 
діяльності, які віднесені до складової поведінкової невизначеності [12]. 
Такі типологічні відмінності вимагають різноманітного підходу до 
організації навчання (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Рекомендації інструктору щодо врахування організації  

нервово-психічної діяльності тих, хто навчається 
 

Відмітні ознаки Підхід, що рекомендується при навчанні 
ФЛЕГМАТИКИ 

Полохливий і замкнений 
– задавати більше питань; 
– у розмовах переконувати в успіхах; 
– частіше відмічати успіхи. 

Терплячий, який 
вибачається, дуже 
стурбований або 
нервовий 

– більше підбадьорювати; 
– створювати ситуацію, яка зміцнює почуття впевненості 

в собі; 
– шукати причину невпевненості. 

Тихий, пасивний, 
мовчазливий, 
упереджений 

Шукати причини (може не вистачає впевненості в 
знаннях і здібностях, занадто високі вимоги до себе). 

«Так, зрозуміло», але 
через хвилину «забув» 

– шукати причину неспокою (можливо, той, хто навча-
ється, не може признатися, що не зрозумів); 

– необхідно особливо ретельно дотримуватись послідов-
ності ускладнення задач (принцип «листкового пирога»). 

САНГВІНИКИ 
«Середній» пілот Слідувати звичайній методиці. 

Активний і впевнений Необхідно заохочувати, але уникати формування зайвої 
самовпевненості. 

Жартун 
Обмежувати відвернення від матеріалу того, хто 
навчається, враховуючи, що за маскою жартуна може 
переховуватись неспокій, невпевненість. 

ХОЛЕРИКИ 

Людина, яка цікавиться 
більше питаннями «Що?» 
і «Як?», ніж «Навіщо?» 

– навчати в плані практичного застосування навичок і 
матеріалів; 

– дозволяти і заохочувати отримання інформації від 
інших осіб, які навчаються. 

Активний, прагнучий до 
відповідей на всі питання 

– підбадьорювати, але уникати формування зайвої 
самовпевненості; 

– стримувати, не дозволяти придушувати інших; 
– ставитись до нього м’яко, щоб не викликати невпевне-

ності в собі. 
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Нетерплячий, думає про 
те, що буде, замість того, 
щоб дотримуватись 
думки інструктора 

– провести тренування за правилом «листкового пирога», 
починаючи кожний раз спочатку і поступово 
ускладнюючи вправи; 

– пояснювати, чому чергова стадія навчання є основою 
для наступної; 

– виділити в окрему групу, якщо нетерпіння пояснюється 
різною швидкістю засвоєння матеріалу в групі; 

– збільшувати темп навчання при достатніх навичках 
тих, хто навчається. 

Самовпевнений, 
«пихатий», дуже 
балакучий, агресивний і 
образливий 

– потребує індивідуального навчання; 
– уникати конфліктів; 
– відучувати від зайвої самовпевненості (можлива 

переоцінка своїх здібностей). 
 
Звертаємо увагу на те, що рекомендації щодо індивідуалізації ПП 

АО з меланхолічним темпераментом нами свідомо не розроблялися тому, 
що як показують десятиріччя професійно-психологічного добору в льотні 
навчальні заклади (ЛНЗ) та практика льотної підготовки, вони просто не 
можуть пройти такі випробування. 

Вже тривалий час в переважній більшості держав-членів IКАО 
затвердилася думка про те, що в ЛНЗ вихователям, викладачам, П-І не 
можна бути поблажливими. Програма ПП має передбачати сувору 
дисципліну, якщо ЛНЗ переслідує мету підготовки висококваліфікованих 
фахівців з почуттям відповідальності. Якщо курсант за своїми особистими 
якостями або мірою технічної підготовленості не відповідає визначеним 
вимогам, то повинні бути прийняті негайно дійові заходи. Однак особливу 
увагу потрібно приділяти недисциплінованим слухачам. Хоча б тому, що 
недисципліновані курсанти часто виявляються здібними учнями. Різке 
зауваження, необачність, особливо в присутності інших, рідко дає бажаний 
результат і викликає образу й ворожість. Набагато краще поговорити віч-
на-віч з тим, хто навчається. Перед обговоренням порушення інструктор 
повинен з’ясувати його причину у того, хто його скоїв, особливо чинники, 
які сприяли події. Після такої бесіди, якщо необхідно, повинне бути 
накладене відповідне стягнення. 

Вказуючи порушнику на його неправильну поведінку, дуже важливо 
примусити його відчути, що в наступний раз йому не уникнути покарання, 
що його чекають відповідні заходи виховання, і що визнання провини не 
принижує його гідності. Крім того, інструктор повинен дати зрозуміти, що 
він готовий допомогти тому, хто провинився, виправитися. Така розмова 
не повинна закінчуватися доганою, коротка бесіда на відвернені теми 
допоможе курсанту переконатися, що питання вичерпане і що інструктор 
не має проти нього зла. 

Найбільш поширені типи недисциплінованих курсантів-пілотів і їх 
індикатори подані в табл. 2. 
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Таблиця 2 
Найбільш поширені типи недисциплінованих курсантів-пілотів 

 
Умовне 

позначення Характеристика 

А 
Не визнає колективних дій, не виконує вказівки, робить все по-своєму, 
не робить спроб допомогти інструктору або товаришам, ухиляється від 
роботи 

B «Придира», який вважає, що все неправильне: критикує систему 
навчання, обладнання і взагалі все, що бачить і чує 

С Безвідповідальний, безтурботний, недбалий в експлуатації обладнання, 
неохайний в побуті, нетактовний з людьми 

D Вороже настроєний, причепливий, завжди готовий до сварки, шукає її 

Е 
Надміру наполегливий, прагнучий будь-якою ціною, навіть за рахунок 
товаришів, виконати доручене, вкрай егоїстичний. Цей тип не 
обов’язково відрізняється задирливістю. 

F Той, хто марно витрачає час, ледачий, який базікає, працює ліниво і 
повільно 

G Боязливий, який боїться своїх товаришів і інструктора, працює один, 
боїться просити допомоги і не прагне до успіху 

H Незацікавлений, завжди неуважний і нудьгує 

I 
«Всезнайко», який бачить мало користі в заняттях, вважає, що його 
система підготовки найкраща, сам собі інструктор, багатомовний і багато 
гласний 

J Повільний, якому завжди не вистачає часу закінчити роботу, хоч завжди 
виконує все, що потрібно 

K Неуважний, у якого думки завжди сконцентровані не на предметі 
вивчення і який плутає реальне з вимислом 

 
Існує, безумовно, багато інших типів, що об’єднують в собі риси, які 

перераховані в табл. 2. Через велику кількість індивідуальних відмінностей 
в ній виділяються тільки ті, які зустрічаються найчастіше. Не можна, 
звичайно, передбачити поради на всі можливі випадки, тому що засіб, який 
був ефективним одного разу, не може розглядатися як панацея. До 
кожного окремого випадку потрібно підходити індивідуально і шукати 
рішення, виходячи з досвіду вже здійснених помилок. 

У табл. 3 пропонуються деякі заходи, які можуть допомогти П-І з 
труднощами в роботі з недисциплінованими особами, які навчаються [12; 13]. 

Невдачі в навчанні або перенавчанні можуть виникнути і на основі 
ситуації, зумовленої рядом таких причин: 

– програма навчання або перенавчання складена невірно; 
– той, хто навчається, не може справитися з процесом ПП; 
– П–І не може визначити необхідний індивідуальний підхід до того, 

хто навчається. 
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Таблиця 3 
Рекомендації для роботи з недисциплінованими курсантами 

 
Тип тих, хто навчаються Заходи, що пропонуються a b c d e f g H i j 

З’ясувати підготовку 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Давати більше індивідуальних завдань – – – – – – Х – – Х 
Пояснювати, чому погані результати 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 
Показати шляхи поліпшення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Бути терплячим при виправленні помилок – – – – – – Х – – Х 
Не дозволяти відхилятись від відповідальності Х – Х – – 0 – – Х – 
Забезпечувати умови для успішного виконання 
завдання – – – – – – 0 Х – Х 

Встановити суворий контроль за роботою Х – 0 – 0 Х – – Х – 
Поговорити персонально Х Х – Х – Х Х Х – Х 
Пояснити, чого від нього чекають Х – 0 0 0 Х – Х Х – 
Вислухати скарги і визначити обґрунтованість – Х – – – – – – – – 
Закликати до чесності 0 0 Х – – – – – –  
Змінити місце роботи напарників – – 0 0 – – 0 – – – 
Давати більше роботи – – – – Х – – Х – – 
Давати менше роботи – – – – – – – – – 0 
Збільшувати відповідальність Х – – – – – – 0 0 – 
Давати більш важкі завдання – – – – 0 – – – 0 – 
Зажадати довести свої здібності – – – – – – – – Х – 
Давати працювати індивідуально – 0 – 0 – – – – – – 
Дати можливість працювати з товаришами – – – – – – Х 0 – – 
Повідомляти про успіхи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ПРИМІТКИ: 
0 – загальні заходи, що рекомендуються; 
Х – варіанти, що найбільш підходять у кожному окремому випадку 

 
При порівнянні темпів формування навичок тих, хто навчається, в 

льотній групі можуть відмічатися труднощі і невдачі. Курсанти з різними 
нервово-емоційними характеристиками по-різному реагують на ситуацію. 
Різним повинен бути і підхід ПІ (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Рекомендації інструктору щодо реакції  
на поведінку тих, хто навчається 

 
Поведінка тих, хто навчається Дії інструктора 

Той, хто навчається, пасивного типу 
 стає мовчазним; 
 може втратити впевненість в собі; 
 відмовляється від обговорення 

ситуації; 

Заохочувати дискусії по вправі, яка 
виконується, намагатися шляхом навідних 
питань отримати висновки щодо помилок, 
які були скоєні. 
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 виявляє ознаки стресу; 
 прагне до самоти; 
 мислення може загальмуватись. 

Добитися розуміння правильних дій 
і автоматизації їх виконання. 

Прагнути до взаєморозуміння, підба-
дьорювати. 

Давати додатковий час на підго-
товку до польоту. 

Той, хто навчається, активного типу 
 стає балакучим; 
 стараючись аргументувати труднощі, 

що виникли, критикує все і вся, крім 
себе; 

 посилається на те, що «ніхто не казав»; 
 продовження тапелює до вищих інстан-

цій. 

Не вплутується в суперечку. 
На фактах, шляхом демонстрації 

виконання показувати помилки того, хто 
навчається. 

Охолоджувати ситуацію, перекону-
вати м’яко, але настирливо. 

 звинувачує інструктора, але заочно; 
 аналізує курс на предмет його цінності. 

Ніколи не треба втрачати контроль 
над собою. 

Аргументовано відстоює правиль-
ність своєї позиції і методики, що засто-
совується, якщо є в цьому упевненість. 

 
У зв’язку з використанням різноманітних ТЗН для формування 

професійних навичок, змінюється характер поведінки тих, хто навчається. 
Тому необхідно відповідно змінювати і методику роботи ПІ (табл. 5) [6]. 

 
Таблиця 5 

Рекомендації по організації ППЛС в залежності  
від технічних засобів навчання, що використовуються 

 
Особливості поведінки того, 

хто навчається 
Задачі і методи роботи інструктора, 

що рекомендуються  
1. Організаційний період. Наземна підготовка 

Вивчає обладнання нового для себе 
повітряного судна (ПС), закладає основу 
для нових знань і навичок, потребує 
допомоги інструктора, відчуває себе 
напружено, особливо при наближенні 
опитів і заліків. 

 шукати шляхи налагодження контакту 
з тим, хто навчається (необхідне 
терпіння, упевненість, компетентність в 
питанні, що вивчається); 

 сприяти активній роботі тих, хто 
навчаються, відноситись до них друж-
ньо, розуміти їх труднощі 

2. Тренування на спеціалізованих тренажерах 
Перевіряє правильність інформації, 

яка отримується при наземній підготовці, 
тренується у використанні нового 
обладнання. Отримує задоволення при 
успіхи, відчуває необхідність в допомозі 
інструктора, демонструє перед ним 
старанність і прагнення до успіху, може 
виявляти нетерпіння. Бажання прискорити 
процес освоєння, стає нервовим при 
наближенні заліків. 

 виявляти терпіння; 
 надавати активну допомогу; 
 дозволити тому, хто навчається, поми-

лятися; 
 прагнути шляхом пояснення і показу 

відучити від помилок до переходу на 
комплексний тренажер; 

 старатися не говорити директивно; 
 приділяти увагу труднощам, які вини-
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кають у того, хто навчається, вияв-
ленню їх причин; 

 залишатися дружнім, уважним до того, 
хто навчається. 

3. Тренування на комплексному тренажері 
Знайомиться з новими операціями, 

які пов’язують роботу з обладнанням, з 
управлінням польотом (потрібні натре-
нованість, вправність), потребує допомоги 
інструктора, однак може виявляти невдо-
волення при підвищеній увазі до себе, 
запам’ятовує без аргументації повчання 
інструктора, порівнює сформовані навич-
ки з такими, які потрібні, шукає невідпо-
відність і її причини, може прощати собі 
помилки, що допускаються  

 продовжувати керувати виконанням 
кожної вправи; 

 постійно освіжати знання того, хто 
навчається про розміщення важелів 
управління (ВУ) підсистемами і поряд-
ком їх використання, застосовуючи 
різні ввідні; 

 старатися менше втручатися в дії того, 
хто навчається, привчаючи його до 
самостійності; 

 заохочувати дискусії; 
 демонструвати компетентність. 

4. Польоти на навчально - тренувальних літаках 
Відмічається прогрес в навичках. 
Швидше закріпляються навички, які 

формуються в останню чергу. 
Можлива зміна думки, яка виникає в 

процесі тренування на тренажерах. 
Нові навички застосовуються з пере-

сторогою, згодом зміцнюється впевне-
ність в собі. 

Досягнутий необхідний рівень дозво-
ляє перейти до самостійної роботи, при 
цьому з’являється прагнення досягнути на 
новому літаку рівня майстерності, що був 
на попередньому. 

Все частіше ухвалює самостійні 
рішення, приховує свої думки і труднощі 
від інструктора. 

 в ході тренувальних польотів все 
частіше відходити на другий план і 
втручатися в управління лише тоді, 
коли це абсолютно необхідно; 

 в повному обсязі виконувати обов’язки 
другого. 

 пілота, якщо це передбачене завданням 
враховувати, що можливі зіткнення 
особистого плану, дотримуватись такту 
і терпіння, уникати грубощів і сарказму; 

 критика повинна бути дружною і 
конструктивною; 

 не квапити того, хто навчається, при 
виконанні операцій, це дається прак-
тикою. 

5. Підсумковий екзамен і допуск до самостійних польотів 
Відчуває полегшення, ПІ не потрібен. 
Як екзаменатор він являє собою 

загрозу, може виникнути атмосфера 
антагонізму, після екзамену почуття 
притуплене або зникає. 

 розуміти відповідальність моменту для 
того, хто навчається; 

 прагнути пом’якшити напруження, до-
тримувати вимогливості; 

 прагнути запам’ятатися тому, хто нав-
чається як друг, що надав допомогу в 
подоланні професійних труднощів, ком-
петентний, чесний, респектабельний. 

 
При організації навчання, особливо особистісно-орієнтованого, 

велике значення потрібно надавати формуванню самокритичності в тих, 
хто навчається. Адже дійсно, аналіз недбалих результатів і невдач дозволяє 
виявити їх причини і скоректувати процес ПП відповідним чином для його 
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поліпшення. Зміни можуть торкатися самої програми, методики її 
реалізації, часу, що відводиться на підготовку. 

Заслуговують уваги методи спілкування в колективі інструкторів, 
незалежність їх поведінки від стресу, загальна доброзичливість і прагнення 
до успіху. П-І при реалізації програми ПП повинні дотримуватися 
загального стандарту, щоб не вносити плутанини в знання і навички 
слухачів. З цією метою доцільно використати дані відеозапису, які можуть 
бути корисні при тренуванні самих ПІ, а також при розборі процесу 
навчання, яке проводиться на раді інструкторів. Груповий досвід може 
допомогти кожному П-І подолати труднощі, які виникають. 

«Хибні» навички у тих, хто навчається, можуть бути зумовлені і 
зайвою лояльністю до помилок, поблажливістю до досвіду попередньої 
роботи, панібратством. У разі несумісності характерів тих, хто навчається, 
і інструктора, доцільна заміна останнього. 

Таким чином, підсумовуючи отримані і подані в цій публікації 
наукові результати, слід констатувати факт дійсної розробки особистісно-
орієнтованих рекомендацій з управління ПП АО за ЛЧ. Зокрема, 
встановлені причини, що перешкоджають процесу формування професій-
них знань, вмінь, навичок та запропоновані заходи з врахування 
типологічних особливостей тих, хто навчається. Поділяючи АО на осіб 
пасивного і активного типу, виявлені характерні особливості їх поведінки 
в процесі ПП, а також відповідні дії інструктора. Особлива увага приділена 
етапам ПП майбутніх пілотів, зокрема організаційному періоду (наземна 
підготовка), тренуванню на спеціалізованих тренажерах, польотах на 
навчально-тренувальних літаках, підсумковому екзамену на допуск до 
самостійних польотів тощо. Для кожного з цих етапів визначені характерні 
особливості тих, хто навчається, а також відповідні методи роботи П-І. 
Подальші дослідження з індивідуалізації процесів ПП АО слід проводити з 
урахуванням їх рівнів домагань на множині характеристик та показників 
професійної діяльності, а також основної домінанти діяльності в умовах 
ризику. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІННІСНИХ 

ОРІЄНТАЦІЙ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 
У статті визначена сутність ціннісних орієнтацій з точки зору 

філософії, соціології, психології, педагогіки; розглянуті системи ціннісних 
орієнтацій студентської молоді, запропоновані сучасними дослідниками; 
виявлено професійну спрямованість як окремий напрям в дослідженні 
проблеми формування ціннісних орієнтацій; охарактеризована система 
професійних ціннісних орієнтацій; висвітлено чинники та засоби 
формування системи професійних ціннісних орієнтацій.  

Ключові слова: ціннісні орієнтації, професійна спрямованість, 
система професійних ціннісних орієнтацій, студент-медик. 

 
В статье определена сущность ценностных ориентаций с точки 

зрения философии, социологии, психологии, педагогики; рассмотрены 
системы ценностных ориентаций студенческой молодежи, предло-
женные современными исследователями; выявлено профессиональную 
направленность как отдельное направление в исследовании проблемы 
формирования ценностных ориентаций; охарактеризована система 
профессиональных ценностных ориентаций; освещены факторы и 
средства формирования системы профессиональных ценностных ориентаций. 

Ключевые слова: ценностные ориентации, профессиональная 
направленность, система профессиональных ценностных ориентаций, 
студент-медик. 

 
The essence of value orientations in the view of philosophy, sociology, 

psychology, pedagogy is considered in the article; the systems of value 
orientations of students are determined; a professional direction is identified, as 
a separate problem in the study of the formation of value orientations; the 
system of professional value orientations was characterized; the factors and 
means of formation of professional values are illustrated. 

Key words: value orientations, professional direction, the system of 
professional values, a medical student. 
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Категорії «цінність», «ціннісні орієнтації» привертають значну увагу 
сучасних дослідників в галузі філософії, соціології, психології та 
педагогіки. Проблема професійних ціннісних орієнтацій посідає одне з 
центральних місць у дослідженнях формування особистості майбутнього 
професіонала.  

В наукових дослідженнях з проблем цінностей, ціннісних орієнтацій 
представлена низка тлумачень, концепцій, теорій, що розкривають 
сутність ціннісних орієнтацій, а також цінностей як одного з джерел 
їхнього формування. Ціннісні орієнтації виступали предметом дослід-
ження багатьох науковців протягом останніх років. Дослідники 
С. Васьковська, О. Власенко, І. Волощук, Т. Дем’янчук, В. Дряпіка, 
А. Жаров, Е. Зеєр, Н. Зикова, О. Картавих, Н. Максимчук, О. Набока, 
С. Петрякова, В. Тюріна, О. Тюрін, О. Уваркіна та ін. вивчають процес 
формування ціннісних орієнтацій в процесі здобуття професійної освіти. 
Проте, переважна більшість дисертацій (Ю. Бєлова, В. Волкова, 
О. Гданська, С. Єрмакова, Г. Єскіна, В. Кузнецова, Н. Максимчук та ін.) 
присвячена проблемі формування ціннісних орієнтацій майбутніх вчителів 
і діячів культури. Проблемі формування професійних ціннісних орієнтацій 
у студентів медичного університету присвячена незначна кількість 
наукових пошуків сучасних дослідників. 

Метою статті є висвітлення сутності професійних ціннісних 
орієнтацій в сучасних наукових дослідженнях. 

Спираючись на погляди науковців, зазначимо, що поняття «ціннісні 
орієнтації» виникає на перетині наук про людину та суспільство. У 
сучасних дослідженнях феномену ціннісних орієнтацій, їх структури та 
процесу формування в особистості виокремлюється декілька аспектів 
розгляду: філософський, соціологічний, психологічний, педагогічний. 

Так, філософія розглядає ціннісні орієнтації як основу цілепок-
ладання, як вираження загальних типів відносин між суб’єктами в 
контексті певних явищ, ідей, фактів, які виникають на підставі певної 
оцінки й значущості для суб’єкта (А. Абішева, С. Анісімов, М. Бахтін, 
В. Блюмкін, Г. Вижлєцов, М. Каган, С. Клепко, Л. Коган, К. Льюїс, 
М. Мамардашвілі, М. Попов, О. Разін, М. Розов, І. Степаненко, Л. Сто-
лович, В. Тугарінов, Л. Франк, І. Фролов, Н. Чавчадзе, Т. Ящукта). 

Соціологія аналізує ціннісні орієнтації через характеристику 
соціальних якостей особистості, її відношення до навколишнього світу, 
статусу та ролі в структурі суспільства (Н. Боєнко, В. Водзинської, 
О. Здравомислова, І. Кона, А. Маслоу, В. Ольшанського, Т. Парсонса, 
М. Рокича, А. Ручки, І. Суріна, І. Федосової, В. Ядова). 

Соціально-психологічний напрям розглядає ціннісні орієнтації як 
елемент внутрішнього світу індивідуума, вказує на їх соціальну 
обумовленість (К. Абульханова-Славська, О. Леонтьєв, Ю. Шерковін, 
В. Шепель, К. Шорохова). Соціальні психологи визначають ціннісні 
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орієнтації як інструмент соціалізації особистості, адаптації до соціальних 
норм і вимог; розглядають їх як систему соціальних установок, за 
допомогою яких індивід або група аналізує ситуацію та вибирає 
відповідний спосіб дії [7]. 

Психологія досліджує ціннісні орієнтації як елемент вищих 
мотиваційних структур життєдіяльності людини, їх засвоєння є 
результатом власної внутрішньої активності кожного індивіда. Вивченню 
ролі суспільно-соціальних відносин у формуванні ціннісних орієнтацій 
присвячені дослідження Д. Андреєвої, Л. Анциферової, О. Донцова, 
В. Мухіної, Б. Паригіна та ін.  

М. Яницький зазначає, що формування системи ціннісних орієнтацій 
особистості можливе лише при наявності системи засобів і умов, які 
забезпечують її формування [20]. На думку психолога і соціолога І. Кона, 
система ціннісних орієнтацій формується під впливом суспільного 
виховання, пропаганди, в результаті «розширення кола дій і відпо-
відальності, розвитку інтелекту, емоцій та волі» [8, с. 367]. 

І. Бех пов’язує формування ціннісних орієнтацій з мотиваційною 
сферою і вважає, що в основу виховання особистості має бути покладена 
«Я – мотивація», тобто ядро особистості. Лише в результаті такого 
виховання можуть виникнути стійкі самоцінні морально-духовні орієнтації 
особистості [1, с. 84]. 

Педагогічна наука розглядає сутність поняття «ціннісні орієнтації» 
та процес їх формування. К. Платонов, О. Каменська розглядають ціннісні 
орієнтації як систему спрямованості інтересів, прагнень і потреб 
особистості [6; 15]. 

Дослідники Л. Жиліна, С. Мукомел, О. Набока, Н. Фролова, С. Шан-
друк вивчають механізми формування ціннісних орієнтацій особистості та 
виокремлюють ціннісні мотиви: мораль, роботу, самостійність, ставлення 
до свого соціального оточення, колективізм та ін. [5; 13–14; 19]. Р. Кубанов 
поділяє систему ціннісних орієнтацій студентської молоді на три 
взаємопов’язані компоненти: 1) матеріально-економічний, 2) духовно-
гуманітарний, 3) раціональний. Слід зазначити, що духовно-гуманітарні 
ціннісні орієнтації дослідник поділяє на індивідуально направлені або 
етичні, і колективно направлені або політичні ціннісні орієнтації, при 
цьому індивідуально направлені або етичні ціннісних орієнтації, в 
дослідженні розглядаються як симбіоз моральних, релігійних й естетичних 
орієнтацій [10]. 

В. Кузнєцова виділяє гуманістичні ціннісні орієнтації: життя; 
доброта; любов до ближнього; співчуття; справедливість; совість; глибока 
повага людської гідності. Основою формування гуманістичних цінностей 
студентів дослідниця називає гуманістичну освіту, завдання якої полягає в 
зосередженні духовної енергії молоді, вдосконаленні моральної свідомості, 
підготовці молодого покоління до подальшого життя в соціумі, вихованні 
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гуманістичного типу поведінки [11]. 
Окремим напрямом у вивченні процесу формування ціннісних 

орієнтацій є дослідження професійного становлення молоді як важливого 
фактора формування ціннісної сфери особистості. Система професійних 
ціннісних орієнтацій функціонує в системі загальнолюдських цінностей.  

Професійні ціннісні орієнтації соціально направлені, що відобра-
жається в нормативно-правових актах та інструкціях, які регулюють 
професійну діяльність фахівця [12]. На думку Є. Климова, кожна 
професійна група передбачає певний сенс діяльності, систему цін-
ностей [9]. Л. Ведерникова, Н. Сушик відносять до чинників та засобів 
формування професійних ціннісних орієнтацій студентів інформованість 
майбутніх фахівців про зміст та специфіку професії [17]. 

О. Горбенко пропонує таку систему професійних цінностей: 
1) ключові, базові цінності (життя, здоров’я, особистість, гуманізм, добро, 
справедливість, рівність, щастя та ін.); 2) соціально-регламентуючі 
цінності (доброта, милосердя, моральна вихованість, соціальна зрілість, 
порядність, активність, любов до людей); 3) колегіально-регулювальні 
цінності (колегіальність, професійна репутація, доброзичливість, довіра, 
взаємодопомога, здатність визнавати свої помилки); 4) професійні цінності 
(любов до професії, сприйняття себе як спеціаліста, вимогливість до себе, 
професійна честь, професійна гідність, потреба у постійному професій-
ному самовдосконаленні) [2]. 

Дослідження в сфері медичної психології, присвячені проблемам 
психології взаємовідносин лікаря і пацієнта (Л. Бурлачук, І. Вольперт, 
М. Ельштеін, В. Ніколаєнко та ін.); вивченню специфіки медичної 
діяльності (І. Вітенко, М. Кабанов, К. Платонов, Л. Супрун та ін.); 
дослідженню емоційної сфери фахівців-медиків (Т. Гаврилова, В. Філатов, 
І. Юсунов), проте незначна кількість досліджень присвячена формуванню 
особистості студентів вищих медичних навчальних закладів. 

О. Уваркіна здійснює спробу системного аналізу ціннісних орієн-
тацій студентів-медиків [18]. Ю. Дерябкін розглядає світоглядно-
мотиваційну свідомість студентів вищої медичної школи, за допомогою 
вивчення рівня їх гуманістичної свідомості [4]. Т. Скрябіна аналізує роль 
дисциплін соціально-гуманітарного циклу на процес формування 
ціннісних орієнтацій студентів вищої медичної школи [16]. Т. Дем’янчук 
вивчає виховний вплив позааудиторної діяльності на процес формування 
професійних ціннісних орієнтацій майбутніх медичних працівників [3]. 

Отже, виховання в навчальному закладі здійснюється як у 
навчальному процесі, так і поза ним – у позанавчальній діяльності. 
Позанавчальна робота вищої школи як одна зі складових професійної 
освіти значною мірою сприяє формуванню ціннісних, моральних і 
професійних орієнтацій майбутніх фахівців. 

Отже, спираючись на численні дослідження, можна зробити 
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висновок, що система ціннісних орієнтацій відображає ідеологію і 
культуру суспільства, до якого належить індивід, їх змістовна 
наповнюваність адекватна системі цінностей суспільства. Необхідно 
відзначити, що проаналізовані дослідження з зазначеної проблематики не 
вичерпують багатоаспектність процесу формування професійних ціннісних 
орієнтацій у студентів. В подальшому дослідженні ми передбачаємо 
вирішення таких питань: 1) виявити особливості професійних ціннісних 
орієнтацій студентів-іноземців, які навчаються з медичних спеціальностей; 
2) дослідити позанавчальну діяльність іноземних студентів вищої медичної 
школи та знайти нові шляхи оптимізації виховного процесу. 
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ПРОФЕСІЙНІ ВИМОГИ ДО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА: 
ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ  

 
У статті розглянуто етичний аспект професійних вимог до 

педагогічного працівника, важливість дотримання ним позитивної 
світоглядної позиції, наполегливої та систематичної праці над собою. 
Запропоновано основні професійно-етичні вимоги до громадянина, 
професіонала та особистості педагога і способи їх виконання. Висвітлено 
актуальні професійно-етичні вимоги до педагогічного працівника в Україні 
та США як норми фахової діяльності. 

Ключові слова: професійні вимоги, етичний аспект, педагогічний 
працівник, педагогічна діяльність, особисті та професійні якості. 

 
В статье рассмотрено этический аспект профессиональных 

требований к педагогическому работнику, важность придерживания им 
положительной мировоззренческой позиции, настойчивого и система-
тического труда над собой. Предложено основные профессионально-
этические требования к гражданину, профессионалу и личности педагога, 
а также способы их выполнения. Освещено актуальные профессионально-
этические требования к педагогическому работнику в Украине и США как 
нормы профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональные требования, этический аспект, 
педагогический работник, педагогическая деятельность, личные и 
профессиональные качества. 

 
The ethical of professional requirements for pedagogical worker, the 

importance of respecting him a positive perception of the position, of persistent 
and systematic labour over myself are considered in the article. Basic 
рrofessional and ethical requirements for the citizen, professional and 
personality educationalist and modеs to perform them are proposed. 
Professional and ethical requirements for pedagogical workers in Ukraine and 
the USA as standards of professional activity are enlightned. 

Key words: professional requirements, ethical aspect, pedagogical 
worker, pedagogical activities, personal and professional quality. 
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Педагогічна діяльність вирізняється серед інших видів діяльності 
своєю специфікою. Щодня педагогічному працівникові доводиться 
знаходити вихід із нетипових професійних ситуацій, вирішувати 
конфлікти, долати суперечності у складній системі відносин «педагог –
учень», «педагог – педагог», «педагог – батьки учня», «педагог – керівник 
навчального закладу».  

Сучасне інформаційне суспільство характеризується роз’єднаністю 
людей, відходом у віртуальний світ. А «відхід від реальності, – як зазначав 
З. Фройд, – є одночасно і виходом із людської спільноти» [1, с. 495]. 
Українські науковці М. М. Чепіль, Н. З. Дудник вказують на розрив «між 
технічною підготовкою людини і рівнем її соціальної свідомості, 
моральності» [2, с. 41]. Тому підвищуються професійно-етичні вимоги до 
педагогічного працівника.  

Професійні вимоги до педагогічного працівника досліджували такі 
сучасні вчені, як З. Н. Курлянд, В. В. Морозов, О. А. Пермяков, М. Г. Тоф-
тул, та інші. Відповідно до професійної етики педагог, на думку 
українського філософа М. Г. Тофтула, повинен відповідати таким вимогам:  

– любити свою дисципліну, цікавитися її досягненнями і 
проблемами; цінувати власну працю, вбачати в ній серцевину 
смислу життя;  

– постійно пам’ятати про специфіку професії та враховувати її у 
своїй діяльності;  

– усвідомлювати відповідальність за результати діяльності;  
– гнучко, толерантно ставитися до вихованців;  
– зважати на реальність, насамперед на особливості поглядів, 

життєві настанови, ціннісні орієнтації молоді, впливаючи на них 
кваліфіковано обраними виховними методами [3, с. 208].  

Вчений наголошує, щоб досягти відповідності вимогам, педагогу 
необхідно наполегливо працювати над собою, зосередитися на розвитку і 
вдосконаленні педагогічної майстерності, особистих якостей (доброта, 
вимогливість, відповідальність). Вчений-педагог З. Н. Курлянд виокрем-
лює такі професійно-етичні вимоги до вчителя: загально громадські – 
оптимізм, бажання працювати, загальнолюдський гуманізм; морально-
педагогічні – висока ерудиція та культура, високий рівень загальних 
відносин з людьми, педагогічна самоактуалізація, тобто усвідомлення себе 
як суб’єкта педагогічної діяльності [4, с. 24]. Науковці О. А. Пермяков і 
В. В. Морозов розглядають учителя як центральну фігуру в сучасній 
школі, визначаючи вимоги до професіонала і особистості. З погляду 
професійної етики, вимоги до вчителя як професіонала такі: володіння 
предметом викладання, загальна ерудиція, психологічна підготовка, 
педагогічна майстерність, педагогічний такт, систематичне підвищення 
професійного рівня. Вимоги до вчителя як особистості: любов до дітей, 
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почуття національної свідомості, гордості за свій народ, дисциплі-
нованість, відповідальність, чесність, справедливість, доброта, повага до 
людей, тактовність, принциповість, самокритичність [5, с. 37]. Характери-
зуючи професійні вимоги до особистості педагога, сучасні вчені 
М. М. Чепіль і Н. З. Дудник вирізняють людські якості, фахову 
компетентність, педагогічні здібності, психолого-педагогічні знання та 
вміння. Важливими, за сучасних умов, вчені вважають людські якості 
педагога: гуманність, порядність, терплячість, чесність, відповідальність, 
справедливість, урівноваженість, доброзичливість, стриманість, чуйність 
[2, с. 41]. Pоберт Кайзлик (США), наводячи вимоги до викладача, віддає 
перевагу професійності, з етичного аспекту важливими є дві: 1) тримається 
холодно. Будуть моменти, коли виникне спокуса кричати і кричати на 
ваших студентів, інших викладачів, батьків, адміністрацію і так далі. Гарні 
педагоги спроможні успішно протистояти цьому прагненню; 2) є, зa своєю 
суттю, справедливим. Вони мають можливість оцінити студентів на основі 
виконаної ними роботи, а не їхніх особистих якостей [6]. 

Етичний аспект професійних вимог до педагогічного працівника у 
сучасній фаховій літературі висвітлений недостатньо. Вчені концентрують 
увагу на особистих якостях педагога, пропонують типологію фахівця за 
спрямованістю педагогічної діяльності та характером відносин з 
вихованцями.  

Мета статті – розкрити етичний аспект професійних вимог до 
педагогічного працівника. Висвітлити актуальні професійно-етичні вимоги 
до педагога в Україні та США.  

Професійні вимоги до педагогічного працівника постійно перег-
лядаються і ускладнюються, що є нагальною потребою часу. Педагогічний 
працівник сприймає професійні вимоги як норми фахової діяльності, вони 
усвідомлюються ним у вигляді звичайного, загальновизнаного обов’яз-
кового порядку, який узагальнюється зводом правил, що є керівництвом до 
дії. Розглядаючи етичний аспект професійних вимог до педагогічного 
працівника, будемо розуміти їх як запити держави і суспільства до 
фахівця. Аналіз сучасної філософської і педагогічної літератури дає змогу 
узагальнити та виокремити основні професійно-етичні вимоги до 
педагогічного працівника (умовно їх можна поділити на три групи: 
1) вимоги до громадянина, 2) вимоги до професіонала і 3) вимоги до 
особистості педагога): 

1. Виявляти любов до України, відданість українському народові, 
бажання працювати на їх благо і процвітання.  

2. Дотримуватися Конституції і законів України, чинних нормативно- 
правових документів, які регламентують педагогічну діяльність.  

2. Поважно ставитися до педагогічної праці, новітніх досягнень 
психолого-педагогічної науки.  
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3. Підтримувати професійні знання і вміння на високому рівні.  
4. Виявляти відповідальність і вимогливість у виконанні 

професійних обов’язків.  
5. Прагнути до оптимістичного світосприйняття, підтримання 

доброзичливих відносин з людьми.  
6. Поважати гідність особистості учня, його життєві настанови і 

ціннісні орієнтації, за потреби здійснювати кваліфікований 
емоційно-вольовий вплив.  

7. Усвідомлювати себе як суб’єкта педагогічної діяльності, 
виявляючи гуманність, тактовність і стриманість.  

Щоб відповідати вимогам, педагог має наполегливо і систематично 
працювати над собою, виявляючи дисциплінованість, самокритичність, 
самоконтроль, прагнення до вдосконалення педагогічної майстерності. Як 
громадянин педагогічний працівник є патріотом своєї Батьківщини, 
розвиває в учнів почуття національної свідомості, гордості за свій народ. 
Українців у всьому світі знають як надзвичайно працьовитих, 
добродушних і гостинних, надміру терплячих і довірливих, мистецьки 
обдарованих людей з великим почуттям гумору. Повага і дотримання 
законів, виконання розпоряджень і наказів відділів освіти, Міністерства 
освіти і науки України – норма для педагогічного працівника, він 
законослухняний.  

Як професіонал педагог розуміє, що професійна компетентність 
ґрунтується на поважливому ставленні до виконуваної роботи, бажанні 
систематично підвищувати професійний рівень, прагненні до оновлення 
психолого-педагогічних знань. Усвідомлення відповідальності за виконан-
ня своїх професійних обов’язків обумовлює вимогливість педагогічного 
працівника насамперед до себе, а вже потім до учнів.  

Як особистість педагог дотримується позитивної світоглядної 
позиції, прагне зберігати душевний спокій, урівноваженість, виявляючи 
емпатію (від англ. Empathy – співпереживання, співчуття) до учнів. 
Педагогічний працівник пройнятий надією на краще, в оцінці дійсності, 
характеру людини та її можливостей, майбутнього стану справ передусім 
бачить позитивні ознаки. З оточуючими (як на горизонтальному – учні, 
їхні батьки або законні представники, колеги, так і на вертикальному 
рівні – адміністрація навчального закладу, працівники відділу освіти) 
будує відносини на засадах доброзичливості, взаємної поваги і відвертості. 
Педагогічний працівник поважає гідність особистості учня, з розумінням 
ставиться до його життєвих настанов і обраних ціннісних орієнтацій. У 
разі необхідності як фахівець педагог здійснює емоційно-вольовий вплив 
на учня, спрямовуючи його вибір до ідей справедливості, добра, 
гуманності.  

Педагог усвідомлює себе суб’єктом педагогічної діяльності й 
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підтримує високий рівень моральних відносин з оточуючими, виявляючи 
педагогічний такт, чесність, урівноваженість.  

Проведений аналіз сучасної педагогічної літератури дає змогу 
виокремити і порівняти актуальні професійно-етичні вимоги до педаго-
гічних працівників, сформульовані українськими та американськими 
вченими (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Актуальні професійно-етичні вимоги  
до педагогічних працівників 

 
№ 

пор. В Україні У США 

1 Виявляти оптимізм, загальну ерудицію 
і педагогічний такт 

Викладачі знають свій предмет і як 
навчити цьому предмету студентів  

2 Систематично підвищувати 
професійний рівень 

Викладачі систематично 
розмірковують про свою практику і 
вчаться на досвіді [7] 

3 Прагнути до педагогічної само 
актуалізації 

Це особистості з гарним моральним 
характером 

4 
Поважати гідність учня, виявляючи 
толерантність, доброзичливість, 
емпатію 

Люди фізично, розумово, емоційно 
кваліфіковані, щоб виконувати 
професійні обов’язки [8] 

 
З етичного погляду професійні вимоги до педагогічного працівника 

можна поділити на три групи: 1) вимоги до громадянина, 2) професіонала і 
3) особистості. Актуальні професійно-етичні вимоги до педагогічного 
працівника в Україні та США різняться несуттєво: в Україні перевага 
надається фаховій компетентності, високому рівню психолого-
педагогічних знань і вмінь, розвиненості особистих якостей педагога 
(толерантності, доброзичливості, емпатії), у США – професіоналізму 
(педагогічна освіта, наявність державної ліцензії), особі, розвиненій 
фізично, розумово, емоційно, яка систематично підвищує професійну 
майстерність. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку: для 
повноцінного функціонування системи освіти необхідно розробити базові 
професійно-етичні вимоги до педагогічного працівника. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖРЕЛ  

1. Фрейд З. Тотем и табу : [сб.; пер. с нем. А. А. Кудрявцева] / 
З. Фрейд. – М. : АСТ, 2008. – 636 с. 

2. Чепіль М. М. Педагогічні технології : [навч. посіб.] / М. М. Чепіль, 
Н. З. Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 224 с. 

3. Тофтул М. Г. Етика : [підручник] / М. Г. Тофтул. – [2-ге вид., виправл. 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 156 

і допов.]. – К. : Академія, 2011. – 440 с. 
4. Пермяков О. А. Педагогіка : [навч. посіб.] / О. А. Пермяков, 

В. В. Морозов. – [3-тє вид., виправл. і допов.]. – К. : Знання, 2012. – 
198 с. 

5. Педагогіка : [навч. посіб.] / З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова та ін. – [2-ге 
вид., переробл. і допов.]. – Харків : Бурун Книга, 2009. – 304 с. 

6. Kizlik R. Tips on Becoming a Teacher [Electronic resource] / R. Kizlik // 
Associates Boca Raton, Florida, May 27, 2013. – URL : www. 
adprima.com./tipson/htm 

7. Professional Qualities of Teachers [Electronic resource] // Episode 5. The 
Global Teacher / Clyde Chloe D. Traya, November 12, 2012. – URL : 
www.scribd.com/doc. 

8. General Requirements [Electronic resource] // Teach WV – How Do I 
Become Certified? – URL : wvde.state.wv.us/teach wv/certification.html 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 157 

УДК 371.134:811.162.2(67) 
Валентина Коваль,  

доктор педагогічних наук,  
професор кафедри української  
мови та методики її навчання  

Уманського державного педагогічного  
університету імені Павла Тичини 

 
РОЛЬ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ 
 

У статті окреслено сутність поняття «професійна компетентність 
учителя-філолога», проаналізовано погляди науковців щодо структури 
професійної компетентності майбутніх учителів-філологів, охарактери-
зовано роль ключових компетентностей у професійній підготовці 
майбутніх учителів-словесників. Формування ключових компетентностей 
має відбуватися в процесі неперервної освіти і стати головним завданням 
усіх освітніх закладів. Визначені автором ключові компетенції, якими 
мають володіти майбутні вчителі-філологи, систематизовано за 
відповідними компетентностями. Предметно-фахову компетентність 
характеризують такі компетенції: інформаційна, лінгвістична, лінгводи-
дактична, мовленнєва, іншомовна, лінгвокраїнознавча, літературознавча; 
особистісно-комунікативну – світоглядно-ціннісна, соціальна (соціокуль-
турна), особистісно-мотиваційна, інтелектуальна, комунікативна, жит-
тєва, спеціальна (рефлексивна); діяльнісно-технологічну – дослідницько-
пошукова, методична, інтерактивна, технологічна. 

Ключові слова: ключові компетентності, неперервна освіта, мовна 
особистість, професійна компетентність, теоретична і практична 
підготовка. 

 
В статье обозначено сущность понятия «профессиональная 

компетентность учителя-филолога», проанализированы взгляды ученых о 
структуре профессиональной компетентности будущих учителей-фило-
логов, охарактеризировано роль ключевых компетенций в профессио-
нальной подготовке будущих учителей-словесников. Формирование 
ключевых компетентностей должно происходить в процессе непрерыв-
ного образования и стать главной задачей всех образовательных 
учреждений. Определенные автором ключевые компетенции, которыми 
должны обладать будущие учителя-филологи, систематизировано по 
соответствующим компетенциям. Предметно-профессиональную компе-
тентность характеризуют следующие компетенции: информационная, 
лингвистическая, лингводидактическая, речевая, иноязычная, лингвостра-
новедческая, литературоведческая; личностно-коммуникативную – миро-
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воззренчески-ценностная, социальная (социокультурная), личностно-
мотивационная, интеллектуальная, коммуникативная, жизненная, специ-
альная (рефлексивная); деятельностно-технологическую – исследова-
тельско-поисковая, методическая, интерактивная, технологическая.  

Ключевые слова: ключевые компетентности, непрерывное образо-
вание, языковая личность, профессиональная компетентность, теорети-
ческая и практическая подготовка. 

 
The article indicated the essence of the concept of «professional 

kompetence teachers-fylologist» views of scientists analyzed the structure of the 
professional competence of future teachers , linguists, are characterized in the 
role of key competencies in training future teachers of language and literature. 
Formation of key competencies should be in the process of continuous education 
and become the main objective of all educational institutions of the author by 
key competence which should have future teachers, linguists, are organized by 
the relevant competencies. Subject-professional competence is characterized by 
the following competencies: information, linguistic, lingvodidaktic, speech, 
foreign language, lingvokrayinoznavcha, literary, personal-communicative – 
ideologically-valuable, social (socio-cultural), personality-motivational, 
intellectual, communicative, life, special (reflexive); activity-technology – 
research and search, systematic, interactive, technology. 

Key words: key competence, continuing education, linguistic identity, 
professional competence, theoretical and practical training.  

 
Аналізуючи зарубіжний досвід, О. Овчарук зазначає, що поняття 

ключових компетентностей належить до сфери узагальнених понять і 
містить комплекс різних компонентів – знань, умінь, навичок, 
взаємовідносин, цінностей, ставлень та інших чинників, що становлять 
особистісні й суспільні аспекти життя та діяльності людини, від яких 
залежить особистий та суспільний прогрес. Тобто ключові компетентності 
повинні бути сприятливими для всіх членів соціуму незалежно від статі, 
класу, раси, культури, сімейного стану та мови; узгоджуватися з 
етнічними, економічними та культурними цінностями суспільства і 
відповідати пріоритетам та цілям освіти, носити особистісно орієнтований 
характер [1, с. 8]. 

У структурі компетентності як складного системного утворення 
визначають різні складові: елементи, аспекти, компоненти, підструктури, 
характеристики, блоки тощо, пропонуючи виокремити сукупність 
основних, інтегрованих, ключових компетентностей. Формування таких 
компетентностей має відбуватися у процесі неперервної освіти і стати 
головним завданням усіх освітніх закладів. 

Структуру професійної підготовки майбутніх учителів-філологів 
досліджували О. Біляєв, Н. Волошина, Н. Голуб, О. Горошкіна, С. Кара-
ман, Л. Мацько, М. Пентилюк, Т. Симоненко та ін. Аналіз наукового 
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доробку О. Пометун, В. Пасинок, О. Семеног, С. Сисоєвої показав, що 
науковцями визначено теоретичні засади розвитку мовної особистості 
студентів, поширено ідеї формування мовної особистості на різних ланках 
мовної освіти. Проте на сьогодні немає узагальненого дослідження 
ключових компетентностей професійної підготовки майбутніх учителів-
філологів. 

Мета статті – окреслити сутність поняття «професійна компетен-
тність учителя-філолога», проаналізувати погляди науковців щодо 
структури професійної компетентності майбутніх учителів-філологів, 
охарактеризувати роль ключових компетентностей у професійній 
підготовці майбутніх учителів-словесників. 

Професійна компетентність учителя – поняття багатогранне. 
Зокрема, А. Бєлкін визначає понад 70 компетентностей педагога [2, с. 24]. 
Професійна компетентність складається із системи знань і вмінь, в основі 
яких єдність теоретичної і практичної підготовки. Саме такої думки 
дотримується В. Сластьоніна, яка поняття «професійна компетентність 
педагога» визначає в сукупності теоретичної й практичної готовності до 
здійснення педагогічної діяльності. 

До структури компетентностей належать як знання, досвід, 
професійна культура, так і особистісні якості фахівця. Компетентність 
учителя характеризується різноманіттям, особливостями, інтегрованістю 
професійного досвіду й активністю суб’єкта, організаційною культурою.  

У структурі змісту професійної компетентності І. Зязюн та В. Радул 
виокремлюють знання предмета, методику його викладання, педагогіку та 
психологію, рівень розвитку професійної самосвідомості, індивідуально-
типові особливості й професійно-значущі якості, стиль взаємовідносин із 
людьми, з якими він працює.  

Професійна компетентність, зазначає О. Пометун, включає психолого- 
педагогічні знання, предметні, прикладні уміння й навички, особистісні 
здібності вчителя, за допомогою яких він ефективно може реалізувати 
мету, цілі і завдання навчально-виховного процесу. 

До основних показників професійної компетентності вчителів-
філологів відносять: 

– здатність розв’язувати спеціалізовані задачі в галузі професійної 
діяльності;  

– усвідомлення ролі педагога у вихованні громадянина, патріота;  
– безперервне підвищення загальної та професійної культури;  
– пошукову діяльність педагога;  
– конструювання власного педагогічного досвіду;  
– володіння методами педагогічного дослідження;  
– результативність навчально-виховного процесу;  
– активну педагогічну діяльність, спрямовану на перетворення 

особистості учня й учителя. 
Розробники «Стратегії модернізації змісту загальної освіти» 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 160 

пропонують розмежувати компетентності за конкретними сферами, 
вважаючи, що в структурі ключових компетентностей повинні бути 
представлені: 

– компетентність у сфері самостійної пізнавальної діяльності, яка 
базується на засвоєнні способів придбання знань із різних джерел 
інформації, а особливо позашкільних;  

– компетентність у сфері цивільно-громадської діяльності (виконан-
ня ролей громадянина, виборця, споживача);  

– компетентність у сфері соціально-трудової діяльності (навички 
самоорганізації, вміння аналізувати ситуацію на ринку праці, 
оцінювати власні професійні можливості, орієнтуватися в нормах 
і етиці взаємовідносин);  

– компетентність у побутовій сфері (включаючи аспекти власного 
здоров’я, сімейного буття та ін.);  

– компетентність у сфері культурно-дозвільної діяльності (вибір 
шляхів і способів використання вільного часу для культурного та 
духовного збагачення) [3]. 

Європейською Організацією економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) виділено такі категорії компетентностей: 

1) автономна дія: здатність захищати й дбати про відповідальність, 
права, інтереси та потреби інших; здатність складати та 
здійснювати плани, особисті проекти; здатність діяти у широкому 
контексті; 

2) інтерактивне використання засобів: здатність інтерактивно 
використовувати мову, символіку та тексти, знання та 
інформаційну грамотність, нові інформаційні технології; 

3) вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах: здатність 
успішно взаємодіяти з іншими, співпрацювати, злагоджувати 
конфлікти [1, с. 11–12]. 

У системі освітніх компетентностей О. Пометун вирізняє окремі їх 
блоки:  

– ключові компетентності (міжпредметні та надпредметні компе-
тентності), що визначають спроможність фахівця здійснювати складні 
поліфункціональні, поліпредметні, культурнодоцільні види діяльності, 
дозволяють ефективно розв’язувати актуальні індивідуальні, соціальні та 
інші проблеми. Їх «набуває студент упродовж засвоєння змісту тієї чи 
іншої освітньої галузі на всіх курсах університету; предметні 
компетентності – набуває студент упродовж вивчення того чи іншого 
предмета на всіх курсах університету» [4, с. 67];  

– загальногалузеві компетентності, яких набуває людина протягом 
засвоєння змісту тієї чи іншої освітньої галузі у всіх класах середньої 
школи, на всіх курсах вищого навчального закладу, які відбиваються в 
розумінні «способу існування» відповідної галузі – тобто того місця, яке 
відводиться в цій галузі суспільством, а також уміння застосовувати ці 
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компетентності на практиці у межах культурнодоцільної діяльності для 
розв’язування індивідуальних та соціальних проблем; 

– предметні компетентності, яких набуває особа під час вивчення 
того чи іншого предмета, навчальної дисципліни у середній школі, вищому 
навчальному закладі протягом конкретного навчального року або ступеня 
навчання.  

У системі освіти А. Хуторський виокремлює групи компетентностей, 
які відображають та розвивають особистісні смисли учня відповідно до 
об’єктів, які він вивчає; характеризують діяльнісний компонент освіти 
школяра, ступінь його практичної підготовки; забезпечують мінімальний 
досвід предметної діяльності; розвивають здатність розв’язувати у 
повсякденному житті реальні проблеми – від побутових до виробничих та 
соціальних; є багатовимірними, тобто охоплюють та розвивають усі 
основні групи особистісних якостей учня; є інтегральними характерис-
тиками якості його підготовки; у сукупності визначають та відображають 
функціональну грамотність учня. 

Країни, що взяли участь у міжнародному проекті «DeSeCo», 
визначились із переліком ключових компетентностей, притаманних цим 
системам освіти. Так, педагоги Австралії розрізняють такі ключові 
компетентності: предметну, особистісну, соціальну, методологічну; 
Бельгії – соціальну, позитивного ставлення, здатності діяти та думати 
самостійно, мотиваційну, ментальну рухливість, функціональну; Фінляндії – 
пізнавальну, вміння оперувати в умовах змін та мотивованість, соціальну, 
особистісну, творчу, педагогічну, комунікативну, адміністративну, 
стратегічну, вміння діяти паралельно в різних напрямах; Німеччини – 
інтелектуальні знання, знання, які можна застосовувати, навчальну, 
методологічну або інструментальну, ключову, соціальну компетентності та 
ціннісні орієнтації; Нідерландів – розвиток особистості, розвиток 
відповідального громадянина, підготовка особистості до ринку праці  
[5, с. 31–33]. 

Зарубіжні та вітчизняні вчені стверджують, що ключові компетен-
тності є змінними, їм властива рухлива і перемінна структура, тобто вони 
залежать від пріоритетних напрямів соціуму, мети і завдань освіти, 
особливостей і здатності самовизначення особистості в суспільстві.  

Вітчизняні та зарубіжні науковці виділяють різноманітні класифіка-
ційні системи ключових компетентностей. За результатами діяльності 
робочої групи з питань запровадження компетентнісного підходу, 
створеної в межах проекту ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний – 
рівному», запропоновано такий перелік ключових компетентностей: 
навчальна (уміння вчитись), соціальна, загальнокультурна, здоров’язбері-
гаюча, компетентність з інформаційних та комунікативних технологій, 
громадянська, підприємницька [1, с. 90].  

За документами Ради Європи виділено дещо інші різновиди 
ключових компетенцій: багатокультурну, інформаційну, соціальну, полі-
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тичну, комунікативну, загальнокультурну, пізнавально-інтелектуальну, 
трудову (підприємницьку), побутову. 

А. Кондаков підкреслює, що перелік компетентностей певним чином 
співвідноситься з переліком діяльностей. Він подає такий реєстр 
компетентностей: самобудівна компетентність (мінімальне оволодіння 
діяльністю самопроектування, конструювання власних і залучення 
зовнішніх ресурсів самореалізації і рефлексії); соціальна компетентність, 
або компетентність солідарності (мінімальне оволодіння комунікативною 
діяльністю, конструювання своїх і залучення зовнішніх ресурсів само- і 
взаємодопомоги у суспільному житті); індивідуально-репродуктивна 
компетентність (конструювання своїх і залучення зовнішніх ресурсів для 
мінімального оволодіння батьківською, педагогічною і творчою діяль-
ністю); соціально-репродуктивна компетентність (конструювання своїх і 
залучення зовнішніх ресурсів для мінімального оволодіння певною 
професійною діяльністю); пошуково-дослідницька компетентність (кон-
струювання своїх і залучення зовнішніх ресурсів для мінімального 
оволодіння основами науково-дослідницької діяльності) [6]. 

У сучасній педагогічній науці використовується класифікація 
компетентностей І. Зимньої, що визначає три основні групи компе-
тентностей: компетентності, що стосуються самого себе як особистості, як 
суб’єкта життєдіяльності (особистісні); компетентності, що стосуються 
взаємодії людини з іншими людьми (комунікативні); компетентності, що 
стосуються діяльності людини, яка проявляється у всіх її типах і формах 
(діяльнісні) [7]. 

Таким чином, у вищих навчальних закладах мають розвиватися всі 
типи вищеназваних ключових компетентностей. А. Корнілова зауважує, 
що ВНЗ найбільше уваги приділяють фаховій та методичній компе-
тентностям, значно менше – соціальній, і зовсім не займаються 
особистісною компетентністю. Проте сучасне життя ставить найбільші 
вимоги саме до цієї компетентності.  

Оскільки склад компетентностей різнорідний, учені намагаються 
певним чином їх згрупувати. А. Грабовий виділяє такі групи ключових 
компетентностей: 

– соціальну – здатність бути відповідальним, ініціативним, 
активним, мати динамічні знання, відкритість до світу, вміння 
працювати в команді; 

– комунікативну – вміння спілкуватися усно та письмово, рідною та 
іноземними мовами; 

– полікультурну – не тільки оволодіння досягненнями культури, а й 
розуміння та повага до людей інших національностей, релігій, 
культур, мов, рас, політичних уподобань та соціального 
становища; 

– інформаційну – вміння знаходити, осмислювати, опрацьовувати 
та використовувати інформацію з різних джерел; 
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– саморозвитку та самоосвіти – мати потребу й готовність постійно 
навчатися; 

– продуктивної творчої діяльності [8, с. 13].  
Важливими є також життєві (ключові) компетентності, якими 

повинні володіти фахівці упродовж життя. Ключові компетентності 
вчителя можна розширити такими поняттями: 

– спеціальна і професійна компетентність щодо дисциплін, які 
викладаються; 

– методична компетентність щодо способів формування знань та 
вмінь студентів; 

– соціально-психологічна компетентність щодо спілкування; 
– диференціально-психологічна компетентність щодо мотивів, 

здібностей, орієнтованості студентів; 
– аутопсихологічна компетентність щодо досягнень та недоліків 

особистісної діяльності [9, с. 129]. 
Проаналізувавши праці вчених з питань професійної підготовки 

майбутніх вчителів-філологів, встановлено такі ключові компетенції 
професійної компетентності: 

– соціальна – вміння жити та працювати з оточуючими 
(стимулювання діалогічного спілкування, удосконалення реалізації 
програм «Рівний – рівному», «Діалог», проведення факультативів зі 
світової культури, проведення тренінгів соціальної активності, проведення 
циклу позакласних заходів у формі ситуативних занять, написання творів з 
теми «Якби я був директором школи...», формування засобами 
навчального предмета поваги до історії, традицій українського народу, 
рідної мови та державних символів); 

– комунікативна – вміння вступати в комунікацію (спілкування), 
бути зрозумілим для інших (учнів, учителів, батьків), спілкування без 
обмежень (підготовка дидактичних матеріалів до уроків розвитку 
мовлення, репродукцій, карток, уривків з фільмів, розробка варіантів 
карток з порівняльним перекладом, підготовка тез для усного і писемного 
мовлення з метою дотримання норм українського мовленнєвого етикету, 
розробка системи нестандартних уроків, які передбачають максимальне 
спілкування учнів, залучення дітей до створення власного словника 
труднощів української мови, створення на уроці нестандартних ситуацій, 
близьких до життєвих, продовження формування вмінь та навичок учнів у 
позакласній роботі (робота відповідного гуртка, факультативу тощо), 
залучення дітей до випуску альманаху, газети, стимулювання критичного 
ставлення до власної роботи, висловлення власної думки та адекватного 
сприйняття відгуків, удосконалення вміння слухати і чути з метою 
запобігання помилок у чужому і власному мовленні); 

– інформаційна – володіння інформаційними технологіями, уміння 
й навички роботи з друкованими джерелами, уміння здобувати й 
опрацьовувати інформацію з інших джерел, переробляти її відповідно до 
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цілей і завдань педагогічного процесу (розвиток умінь учнів обирати 
потрібні джерела інформації, удосконалення вмінь використовувати 
додаткову літературу, проведення інформаційних хвилинок, інформа-
ційних диктантів, вироблення вмінь складати схеми та читати їх, 
організація зустрічей із живими носіями інформації, залучення учнів до 
використання комп’ютера як потужного інструмента здобуття та обробки 
інформації, стимулювання критичного ставлення до повідомлень засобів 
масової інформації, виховання загальної інформаційної культури); 

– предметна – володіння певними засобами навчання у сфері 
навчального процесу (стимулювання активності як окремих учнів, так і 
колективу в цілому, вибір відповідного стилю і тону у спілкуванні, 
управління їх увагою, темпом діяльності); 

– полікультурна – проведення інтегрованих уроків, уроків-
екскурсій, зустрічей з цікавими людьми, проведення рольових ігор, 
«круглих столів» з питань культури та мистецтва, відвідування театру з 
подальшим обговоренням змісту та характеристикою образів певного 
твору, застосування нетрадиційних форм організації уроків інтелект-шоу, 
ерудит-коктейль, лінгвістичний салон, літературна вітальня, сприяння 
розвитку духовності учнів); 

– особисті якості вчителя – доброзичливість, чуйність, урівнова-
женість, витонченість, толерантність, рефлексія, людяність; 

– компетенція самоосвіти і саморозвитку – здатність до 
саморозвитку, творчості, самовизначення, самоосвіти, конкурентоспро-
можність (створення програми самоосвітньої діяльності учнів, визначення 
проблеми, над якою передбачено працювати, підбір та опрацювання 
літератури; укладання учнями словника понятійно-термінологічного поля, 
складання тез, виписок, опорних конспектів; виконання творчих завдань, 
проведення ігор «Компетентність», «Науково-дослідна лабораторія», 
розробка учнями вікторин, тестів, сценаріїв, написання рефератів); 

– компетенція продуктивної творчої діяльності – вміння працювати, 
отримувати результат, ухвалювати рішення та відповідати за них (творчий 
підхід до вибору теми творів, раціональний підбір творчих завдань, 
реалізація нестандартних форм проведення уроків, інтегрованих уроків, 
дебатів тощо, організація інтенсивної позакласної роботи з предмета, 
проведення тематичних тижнів (наприклад, української мови та 
літератури, української культури, української пісні тощо).  

У вищих педагогічних навчальних закладах професійна компетент-
ність розкриває здатність науково-педагогічного працівника забезпечувати 
навчально-виховний процес, володіючи при цьому пізнавально-
інтелектуальною, діагностичною, проектувальною, організаторською, 
прогностичною, інформаційною, стимулюючою, оцінно-контрольною, ана-
літичною, психологічною, соціальною, громадянською, комунікативною, 
конфліктологічною, рефлективною, професійно-правовою, творчою, мето-
дичною, дослідницькою та іншими копетенціями. 
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Визначені нами ключові компетенції, якими мають володіти 
майбутні вчителі-філологи, систематизовано за відповідними компетен-
тностями. Предметно-фахову компетентність характеризують такі компе-
тенції: інформаційна, лінгвістична, лінгводидактична, мовленнєва, 
іншомовна, лінгвокраїнознавча, літературознавча; особистісно-комуніка-
тивну – світоглядно-ціннісна, соціальна (соціокультурна), особистісно-
мотиваційна, інтелектуальна, комунікативна, життєва, спеціальна (рефлек-
сивна); діяльнісно-технологічну – дослідницько-пошукова, методична, 
інтерактивна, технологічна. 
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ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ ДИТЯЧОГО РУХУ ЯК НОВОЇ 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
У статті схарактеризовано чинники виникнення дитячого руху як 

нової соціально-педагогічної реальності початку ХХ ст.: об’єктивних – 
історичні, соціально-економічні, суспільно-політичні та культурно-
освітні події рубежу XIX – XX ст.; суспільно-педагогічний рух, 
представлений ідеями педагогів-реформаторів; молодіжний рух, що набув 
активного розвитку в багатьох країнах світу, в тому числі й на 
українських землях; зарубіжний дитячий рух; суб’єктивних – вікові та 
психологічні особливості дитячого віку, природна дитяча активність, 
закономірне прагнення дітей до об’єднання в товариство однолітків, у 
якому дитина бачить засіб самозахисту, самовизначення, самостверд-
ження себе як особистості, можливість задовольнити свої потреби, 
вікові, соціальні інтереси тощо. 

Ключові слова: дитячий рух, соціально-педагогічна реальність 
початку ХХ ст., об’єктивні та суб’єктивні чинники виникнення дитячого 
руху. 

 
В статье охарактеризованы факторы возникновения детского 

движения как новой социально-педагогической реальности начала ХХ в.: 
объективных – исторические, социально-экономические, общественно-
политические и культурно-образовательные события рубежа XIX–XX вв.; 
общественно-педагогическое движение, представленное идеями педагогов- 
реформаторов; молодежное движение, получившее активное развитие во 
многих странах мира, в том числе и на украинских землях; зарубежное 
детское движение; субъективных – возрастные и психологические 
особенности детского возраста, естественная детская активность, 
закономерное стремление детей к объединению в общество сверстников, 
в котором ребенок видит средство самозащиты, самоопределения, 
самоутверждения себя как личности, возможность удовлетворить свои 
потребности, возрастные, социальные интересы и т.п.  

Ключевые слова: детское движение, социально-педагогическая 
реальность начала ХХ в., объективные и субъективные факторы 
возникновения детского движения. 
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Factors of children’s movement as a new social and educational reality of 
the early twentieth century are characterized in the article. Arising from several 
factors: the objective – the historical, socio-economic, socio-political , cultural 
and educational events turn of XIX–XX century; social and educational 
movement represented the ideas of teachers and reformers; youth movement that 
became active development in many countries, including the Ukrainian lands, 
foreign children’s movement; subjective – age and psychological characteristics 
of children’s age, the natural children’s activity natural desire of children to 
join in the company of their peers, in which the child sees a means of self-
protection, self- affirmation of themselves as individuals, the ability to meet their 
needs, age, social issues and more. 

Key words: children’s movement, social and educational reality of the 
early twentieth century, оbjective and subjective factors of children’s movement. 

 
Дитячий рух – це форма самоорганізації дитячої соціальної 

активності, процес соціально-педагогічної співпраці рівнозначних 
суб’єктів соціальної дії (діти та дорослі), спрямованої на соціалізацію, 
соціальне виховання, соціально-педагогічну підтримку дитини, захист її 
прав, розвиток інтересів, реалізацію задумів тощо [8, с. 274]. 

Дитячий рух є предметом вивчення таких наукових галузей, як 
історія, соціологія, психологія, педагогіка. Так, у працях Л. Алієвої, 
М. Басова, М. Богуславського, А. Волохова, А. Кирпичника, Е. Мальцевої, 
І. Руденко, О. Титової, Т. Трухачової та ін. висвітлено історію розвитку 
науки про дитячий рух. Дослідження О. Бондар, С. Диби, Ю. Жданович, 
Я. Луцького, П. Мартин, В. Окаринського, Н. Онищенко, Р. Охрімчук, 
Ю. Поліщука, Б. Савчука, М. Сидоренко, О. Сич, С. Харченка, М. Чепіль, 
Л. Ярової та ін. присвячені різним аспектам діяльності сучасних дитячих 
та молодіжних організацій в Україні. 

Як показав аналіз наукових праць, дослідники дитячого руху не 
мають одностайної думки стосовно природи дитячого руху (джерел, 
причин його зародження, шляхів розвитку тощо). При цьому наукове 
осмислення дитячого руху, що виникнув як результат взаємодії 
об’єктивних і суб’єктивних чинників, є важливим методологічним 
підходом до його пізнання. Об’єктивне дослідження соціально-природної 
характеристики цього суспільного явища дає найважливіший методоло-
гічний ключ до виявлення його особливого соціально-педагогічного 
потенціалу, оцінки історичної ролі в розвитку теорії і практики вітчизняної 
педагогіки, визначення перспектив ефективного використання його 
можливостей у сучасній соціально-педагогічній практиці. 

Мета статті – схарактеризувати чинники виникнення дитячого руху 
як нової соціально-педагогічної реальності початку ХХ ст. 

Вивчення наукових праць, автори яких більшою чи меншою мірою 
торкаються педагогіки дитячого руху, засвідчило наявність певних 
суперечностей у їхніх поглядах. Одні дослідники на перший план 
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висувають біологічні чинники природи дитячого руху, інші – соціальні. На 
нашу думку, це пояснюється як провідною суспільною ідеологією, що 
панувала в той чи інший історичний період, в умовах різних суспільних 
формацій (Російської імперії, УНР, УСРР в складі СРСР), так і ступенем 
розвитку самої педагогіки дитячого руху. 

Нашим завданням стало узагальнення та систематизація існуючих 
підходів до виокремлення чинників виникнення дитячого руху з метою 
об’єктивного, ґрунтовного та всебічного аналізу цього соціально-
педагогічного явища на різних історико-педагогічних етапах його 
розвитку. 

Як показало дослідження, серед чинників виникнення дитячого руху 
дослідники радянського періоду називають такі: принципова зміна 
становища дитячих мас у державі після перемоги пролетарської революції 
порівняно зі становищем пролетарських дітей у царській Росії; єдність 
класово-історичного коріння дитячого комуністичного руху та 
комуністичного руху молоді; безперервне збільшення з перших же днів 
жовтневого перевороту тих «пролетарських струмочків», які в подальшому 
«злилися» у мільйонний рух дітей (очевидно, тут дослідники мали на увазі 
велику кількість дитячих та дитячо-молодіжних груп, об’єднань 
комуністичного та соціалістичного спрямування) [10, с. 3–4]. 

Дослідниця Д. Ваккер розглядає дитячий комуністичний рух як 
«невід’ємну частину історії класової боротьби пролетаріату» у зв’язку з 
відповідними «політичними ідеями, у ряді надбудов, що визначаються 
відповідним економічним базисом» – тобто низкою соціально-економічних 
та політичних чинників, до яких дослідниця відносить такі: жорстока 
експлуатація, гніт і безправ’я дітей пролетарів (як найбільш вигідної 
робочої сили) в умовах капіталізму; низький рівень освіченості дитячого 
населення України [напередодні Першої світової війни школи на Україні 
охоплювали 22–25 % дітей]; суспільно-політичні події в країні в контексті 
«трьох російських революцій», внаслідок чого діти і молодь стали 
активними учасниками революційної боротьби тощо [3, с. 21]. 

Взагалі серед дослідників радянського періоду побутував моноідео-
логічний, класовий підхід до визначення чинників виникнення дитячого 
руху. Проте слід зауважити, що такий класовий підхід до трактування 
природи дитячого руху навіть у часи моноідеології часто зазнавав критики 
(хоча й невідкритої). 

Іншої точки зору (в окремих випадках діаметрально протилежної) 
щодо чинників виникнення дитячого руху дотримуються сучасні 
дослідники. Наприклад, Л. Алієва серед основних чинників виникнення та 
розвитку дитячого руху як соціально-педагогічної реальності називає такі: 
процеси суспільного розвитку, реальне життя, що оточує дитину з його 
об’єктивними цінностями (культурними, національними, економічними), 
конкретний простір і час; активний відгук дітей на реалії життя, природна 
дитяча енергія та ін. [1, с. 21]. 
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На думку А. Кирпичника, схильність до соціального руху в дитячому 
та підлітковому середовищі – це готовність до відгуку на заклик до 
організованої соціальної дії, зумовлена сукупністю особливостей позиції 
особистості в дитячому віці, характеристик дитячого співтовариства як 
соціально-демографічної групи, місце і роль якої визначені в структурі 
громадських стосунків [5, с. 128]. 

При визначенні чинників виникнення дитячого руху вчені 
дотримуються наукових поглядів на це явище як на об’єктивний факт, що 
існує як частина нашого соціально-природного буття і результат 
закономірного розвитку людського суспільства – складно структурованої 
системи, що саморозвивається і розвивається. На початку XX ст. в цій 
системі разом зі сталими, традиційними «дорослими» структурами 
(підсистемами) в особі державних, громадських формувань виділяються 
підсистеми іншого рівня і характеру: дитинство (дитяче співтовариство) і 
доросле суспільство [1, с. 18–19]. 

У ході аналізу стало очевидним, що усі чинники виникнення 
дитячого руху як соціально-педагогічного явища тяжіють до взаємодії 
двох основних груп – об’єктивних та суб’єктивних. Зупинимося більш 
детально на характеристиці кожної з них. 

Історичний досвід світового і вітчизняного дитячого руху, його 
наукове осмислення в працях вітчизняних учених (М. Басова, І. Гордіна, 
В. Лебединського, Ф. Корольова, М. Крупеніної, Ю. Кудряшова, В. Куди-
нова, В. Яковлєва та ін.) підтверджують висновок про важливість 
об’єктивних чинників розвитку дитячого руху, серед яких – історичні, 
соціально-економічні, суспільно-політичні та культурно-освітні події. 

Російська імперія початку XX ст. – частина світової спільноти, що 
«випробовує на собі» всі катаклізми загальноісторичного розвитку як 
об’єктивного явища – опинилася в центрі світових подій: загальна криза 
цивілізації; російсько-японська війна, Перша світова війна; буржуазно-
демократична та соціалістична революції; ідеологічна боротьба тощо. До 
зовнішніх загальносвітових об’єктивних явищ додалися об’єктивно-
суб’єктивні чинники «внутрішньої кризи»: політичний, економічний, 
національний, військовий. 

Назрівала об’єктивна життєва необхідність до корінних перетворень 
у всіх сферах життя суспільства: накопичувалися, збиралися сили, здатні їх 
здійснити. У перше десятиліття ХХ ст. в Російській імперії створюються і 
діють організації, партії, союзи, товариства різних напрямів, що 
виражають інтереси робітничого класу, селянства, передової інтелігенції, 
буржуазії (більше 70 різних політичних партій до жовтня 1917 р.). 
Помітним явищем став і суспільно-педагогічний рух, що виступав за 
реформування, демократизацію освіти, виховання [1, с. 47]. 

Соціально-економічна, політична ситуація рубежу ХІХ–ХХ ст. 
відбилася безпосереднім чином на становищі дітей всіх класів і верств 
населення, загалом – на дитинстві. Насамперед, це дістало вираження в 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 170 

різкій диференціації дітей за соціальною, класово-становою, національною 
ознаками; у підвищенні ролі дітей як продуктивної сили суспільства 
(наймана робоча сила у капіталістів, батраки – у поміщиків, куркулів); у 
більш ранньому залученні дітей у різноманітні сфери життя дорослого 
суспільства, події навколишнього життя. Не останню роль відіграв і факт 
дорослішання дітей завдяки тому освітньому мінімуму, який держава, 
суспільні структури (земства, недільні школи) надавали частині дитячого 
населення «з народу» [1, с. 47–48]. 

Отже, реальне становище дітей у Росії стало одним з чинників їх 
активізації, самовияву в боротьбі за права дитинства, за людське 
існування: «Дієвість революційних днів показала, що дітям дуже близькі 
страждання, потреби, прагнення Батьківщини, що в їх серцях знаходить 
живий повний відгомін того, що хвилює «батьків», суспільство, державу» 
[4, с. 60]. Така особливість дитячого руху виявилася у збігу інтересів дітей 
і дорослих певних соціальних груп, класів і визначила органічний зв’язок 
дитячих і дорослих суспільних структур, що закріпилося в традиції 
вітчизняного дитячого руху [1, с. 48]. 

Становище в країні було складним не тільки з погляду економіки й 
політики. В умовах розрухи, від якої насамперед страждали діти, потрібно 
було сформувати з них прихильників соціалізму. Адже сьогодні вони діти, 
а завтра займуть місце на виробництві і в управлінні суспільством. Тому-то 
за молодь, підлітків і дітей «боролися» різні політичні сили країни. Нові 
форми роботи з дітьми шукали не тільки педагоги, психологи, а і церква, 
армія, політичні партії і союзи дорослих. Це стало причиною і умовою 
різноманіття дитячих співтовариств як за спрямованістю, змістом, так і за 
формами їх взаємозв’язку з офіційними структурами: державою і 
системою народної освіти. Важливим є і той факт, що мотивами 
об’єднання дітей в союзи і організації були не тільки потреба у змістовому 
дозвіллі (в іграх і розвагах), а передусім в соціально значущій діяльності 
[2, с. 92]. 

Дитячий рух в Росії виникає і розвивається на тлі кризи 
самодержавства, в умовах класової і політичної боротьби, що 
загострюється, за владу представників великої буржуазії, прихильників 
обмеженого монархізму, середньої і дрібної буржуазії, робітничого класу і 
бідного селянства. Тому-то і дитячий рух в різноманітності форм, напрямів 
набуває, на відміну від зарубіжного, яскраво вираженої соціально-
політичної спрямованості. Слабкості буржуазії, класу феодалів-дворян на 
початку XX ст. протистоїть найбільш організована, значна сила в особі 
робітничого класу, який і став благодатним середовищем для зародження 
руху дітей пролетарів – особливої групи дитинства, включеної в 
економічні, соціальні відносини з раннього дитинства. Цей напрям 
дитячого руху закономірно став провідним. Зростання революційного 
(робітничого, демократичного) руху викликало соціально-політичні 
виступи дітей у формах власних об’єднань, припартійних груп при 
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робітничих гуртках тощо. Помітними були виступи дітей найманих 
робітників за скорочення робочого дня, проти надмірної експлуатації 
дитячої праці, за людські свободи (слова, друку, зборів), доступну освіту та 
ін. [1, с. 55–56]. 

У роки Першої світової війни дитинство заявило про себе також 
стихійними самоорганізованими співтовариствами безпритульних дітей 
антисоціальної, антидержавницької, криміногенної спрямованості (злодій-
ські ватаги, банди, притони бродяг) – і держава, і суспільство вимушені 
були звернути увагу на дитячий рух як достатньо серйозну силу, здатну 
впливати на державні засади. Тому робляться перші кроки поступового 
пристосування дитячого руху до інтересів держави, уміло використовуючи 
дитячу активність, природу – перетворюючи таким чином енергію 
дитинства в потрібне, цільове русло [1, с. 56]. 

Об’єктивний, значною мірою самоорганізований рух (соціальна 
реальність, що різноманітно та різнобічно проявляється в усіх сферах 
життя суспільства), поступово перетворюється на цілеспрямовані 
громадські дитячі структури, організовані дорослими (представниками 
державних і громадських інституцій), що взяли на озброєння 
самодіяльність дітей, їх потреби до самостійності, активності. Така увага 
держави до дитинства, його самоорганізації була зумовлена необхідністю 
завоювати душу дитини, сформувати морально-громадянські якості, 
патріотичну позицію (вірність царю, Вітчизні) у підростаючого покоління. 
Тож активне включення державних структур в цілеспрямоване прибор-
кання стихійної дитячої активності додало певної специфіки вітчизняному 
дитячому руху як реальності соціально-політичній і педагогічній [1, с. 56]. 

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 
виховання як наслідок розвитку громадсько-педагогічного руху – 
важливого об’єктивного чинника виникнення дитячого руху. 

З’ясовано, що суспільно-педагогічний рух кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. як об’єктивний чинник виникнення дитячого руху 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 цілеспрямованої органі-
зації дитячої активності та зародження педагогіки дитячого руху. 
Провідною ідеєю всіх концепцій виховання і навчання стала гуманістична 
ідея самоцінності особистості дитини. 

Наступним важливим об’єктивним чинником виникнення вітчизня-
ного дитячого руху розглядаємо зарубіжний досвід діяльності дитячих 
формувань кінця ХІХ – початку ХХ ст., з-поміж яких нами виокремлено 
такі основні напрями дитячого руху: патріотичний (військово-
патріотичний) – дитячо-молодіжні структури, зорієнтовані на підготовку 
хлопчиків до захисту незалежності своєї держави: «Бригади хлопчиків» 
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(Шотландія), «Шкільні батальйони» (Франція), «Союз юних захисників 
Вітчизни» (Німеччина), «Асоціація хлоп’ячих умінь», «Ліга хлоп’ячої 
імперії» (Англія), «Церковні бригади хлопчиків», «Бригади єврейських 
хлопчиків», «Товариство соколів» (Чехія), «Католицькі бригади хлоп-
чиків» (країни Європи); культурологічний – рух учнів-старшокласників 
«Перелітні птахи» (Німеччина, початок ХХ ст.), на основі якого у 1911 р. 
було створено дитячо-молодіжну організацію «Союз молодої Німеччини», 
що виступала за військове відродження країни; соціальний – самодіяльні 
шкільні та позашкільні «ощадні каси», «товариства взаємодопомоги» 
(«Національна спілка шкільних товариств взаємодопомоги», заснована у 
1906 р. у Франції); екологічний (натуралістичний) – «Травневі спілки», які 
на початку ХХ ст. набули поширення у Німеччині, Швейцарії, а згодом і в 
Росії; скаутський – один із найбільш яскравих прикладів зародження 
світового дитячого руху. До цієї групи відносимо як безпосередньо 
скаутські об’єднання (система виховання «скаутинг», заснована в Англії у 
1899 р.), так і ряд дитячих формувань початку ХХ ст., що діяли на 
скаутській основі: дитячі групи «Лісових індійців», об’єднання «Сини 
Деніела Буна», «Хлопчики-піонери Дена Берда» та ін. 

Ще одним важливим об’єктивним чинником виникнення дитячого 
руху ми виокремлюємо молодіжний рух, що набув активного розвитку в 
другій половині ХІХ ст. у багатьох країнах світу, в тому числі і на 
українських землях. 

Як свідчить історія, об’єктивні чинники далеко неоднозначно 
реалізуються в конкретному часі та просторі, а визначаються 
суб’єктивними чинниками, що вплинули на характер, цілі, спрямованість 
діяльності дитячих громадських структур та сприяли перетворенню 
об’єктивного явища в реальну, значиму дійсність. 

Одним з основних суб’єктивних чинників виникнення дитячого руху 
дослідники називають насамперед вікові та психологічні особливості 
дитячого віку, дитячу активність, об’єднані навколо феномену 
«дитинство». Тому першим завданням нашого дослідження на даному 
етапі стало з’ясування сутності цієї психолого-педагогічної та 
соціокультурної категорії, її теоретичне осмислення і трактування. 

На думку вчених, дитинство – психолого-педагогічний та 
соціокультурний феномен, що має власну історію та логіку розвитку [921, 
с. 86]. Предметом наукового дослідження дитинство стало досить пізно – 
лише у другій половині XІX ст., яке шведська письменниця і педагог 
Е. Кей назвала століттям дитини, що «...поставило дитину на більш видне 
місце і зробило її предметом суворої науки» [7, с. 24]. 

Дитинство – це соціальний феномен, фактор створення нового 
світового порядку, невід’ємна частина способу життя і культури людства; 
соціальне явище, яке визначає роль, місце і становище дітей у державі і 
суспільстві, стан і рівень ставлення дорослих до дітей, створення достатніх 
і справедливих умов для виживання та розвитку дітей, для захисту їхніх 
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прав шляхом формування та реалізації адекватної соціальної політики 
держави. 

Дитинство – своєрідний етап у розвитку людини, віковий період, 
який характеризується якісними особливостями психічних процесів та 
характерним типом провідної діяльності. Поряд з цим дитинство – це 
самоцінний, унікальний і фундаментальний період у розвитку людини – 
«золотий час» життя (В. Зеньковський) [6, с. 295–306]. 

На думку В. Сухомлинського, дитинство – це «… найважливіший 
період людського життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, 
яскраве, самобутнє неповторне життя...» [9, с. 15]. 

На кожному етапі свого антропологічного, соціального, цивіліза-
ційно-історичного розвитку діти, їхні співтовариства виражали себе  
по-різному: пасивно-виконавчим, слухняним об’єктом дій дорослих; 
епізодичними стихійними вибухами своєї «внутрішньої енергії», актив-
ності різної спрямованості; виступами на підтримку певних соціальних 
груп дорослих тощо. 

Об’єктивні особливості розвитку людського суспільства на порозі 
нової цивілізації, нові вимоги до людини і її зрослі можливості, підвищена 
активність людей різних соціальних груп практично у всіх сферах 
діяльності природно приводили до більш раннього дорослішання дитини, 
її громадянської соціалізації. Значна частина дітей активно включається у 
продуктивну працю, виробничі, суспільно-державні відносини, що сприяло 
оформленню дитинства в реальну, творчу силу не тільки майбутнього 
суспільства, але і його сьогодення. Історичні події, економічні реалії життя 
підсилювали в дітях їх природну і соціальну суть людини-особистості, 
змінювали «зовнішність» (інтелектуальну, потребову, діяльну сфери, 
фізичні і психічні можливості). Звичайно, у конкретних суспільствах-
державах ці процеси протікали з різним ступенем інтенсивності, але 
об’єктивна тенденція була наявною, і вона відбилася на позиції дітей, їх 
самореалізації в різноманітті форм, видів дитячого руху [1, с. 17–18]. 

Сучасні наукові дані (психологічні, педагогічні, соціологічні та ін.) 
про дитину, дитинство переконливо доводять, що ці об’єктивні реалії 
стали основою дитячого руху – багатоликої реальності, через яку діти 
змогли заявити про власну суб’єктну позицію у суспільстві. Дитинство у 
проявах дитячої активності, самодіяльності, самореалізації через 
різноманіття дитячих співтовариств як об’єктивна реальність людства, що 
розвивається, зі своїми цінностями, потребами соціальної реалізації у дії, 
особливою «внутрішньою енергією» – одночасно виступає суб’єктивним 
чинником виникнення дитячого руху [1, с. 17–18]. 

Тому дитинство – об’єктивну реальність, що представляє різноманіт-
ні групи дітей з яскраво вираженою специфікою їхніх потреб, інтересів 
(вікових і соціальних) – ми розглядаємо як основний суб’єктивний чинник 
виникнення нового соціокультурного, соціально-педагогічного явища – 
дитячого руху. 
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Отже, дитячий рух – нове соціально-педагогічне явище початку 
ХХ ст., що виникло внаслідок цілого ряду чинників: 

– об’єктивних – історичні, соціально-економічні, суспільно-
політичні та культурно-освітні події рубежу XIX–XX ст.; суспільно-
педагогічний рух, представлений ідеями педагогів-реформаторів; 
молодіжний рух, що набув активного розвитку в багатьох країнах світу, 
в тому числі і на українських землях; зарубіжний дитячий рух; 

– суб’єктивних – вікові та психологічні особливості дитячого віку, 
природна дитяча активність, закономірне 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. 

При цьому слід зазначити, що рівень об’єктивності чи суб’єктивності 
стосовно того чи іншого чинника має відносний характер, оскільки усі 
вони взаємопов’язані та доповнюють один одного. Взаємозв’язок 
об’єктивних і суб’єктивних чинників виникнення вітчизняного дитячого 
руху визначив його специфіку як соціально-педагогічного явища. 
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У статті аналізуються особливості побудови та змістовного 

наповнення непрофільного інформатичного курсу для студентів ПВНЗ при 
проведенні занять в загальному потоці навчання різних спеціальностей, в 
рамках якого розглядається можливість поєднати користувацькі 
можливості студентів зі спеціалізованими знаннями. Це можливо на 
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елементи навчального матеріалу, так і розглядати різні об’єкти спільних 
тем більш детально, з метою формування відповідно професійно 
спрямованих інформатичних компетентностей студентів. 

Ключові слова: спеціальності ПВНЗ, непрофільний інформатичний 
курс, диференційоване навчання. 

 
В статье анализируются особенности построения и содержатель-

ного наполнения непрофильного информатического курса для студентов 
ПВУЗа при проведении занятий в общем потоке обучения различных 
специальностей, в рамках которого рассматривается возможность 
совместить пользовательские возможности студентов со специализиро-
ванными информатическими знаниями. Это возможно на основе 
дифференцированного обучения, что позволяет как детализировать 
общие элементы учебного материала, так и рассматривать различные 
объекты общих тем более детально, с целью формирования профессио-
нально направленных информатических компетентностей студентов. 

Ключевые слова: специальности ПВУЗа, непрофильный информати-
ческий курс, дифференцированное обучение.  

 
This article analyzes the features of constructing and substantial filling of 

non-core IT courses for students at pedagogical institutions of higher learning 
(students of pedagogical university in conducting classes in the general flow of 
specialties). This is possible on the basis of differentiated training of various 
groups of students who are included in the overall flow of learning, which will 
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detail how the common elements of the training material for the proposed study 
and consider the various objects of common themes in more detai , in order to 
create a professionally designed informatics competencies students. 

Key words: pedagogical institutions of higher learning different 
specialties, non-core informatics course, differentiated teaching. 

 
Основним завданням непрофільних інформатичних дисциплін є 

формування інформатичних компетентностей майбутніх професіоналів 
різних спеціальностей. Тому дуже важливим є не тільки забезпечити 
студентів базовими інформатичними знаннями, а й спеціалізованими, що 
встановить зв’язок інформатичних дисциплін з профільними дисциплінами 
і майбутньою професійною діяльністю. Зважаючи на це, існує потреба у 
взаємозв’язку змісту інформатичних дисциплін з профільними дис-
циплінами та професійною діяльністю майбутніх фахівців різних 
спеціальностей, що і є актуальним на сьогодні для вищої школи. 

Місце й роль інформатики в сукупності традиційних навчальних 
курсів визначаються її цілями, завданнями, функціями та, безумовно, 
результатами їхньої реалізації в реальній педагогічній діяльності ВНЗ. У 
зв’язку з цим багато дослідників (не лише викладачі інформатики) 
акцентують увагу на міждисциплінарній, інтегративній ролі інформатики в 
сучасному ВНЗ. 

Однак, реалії сучасних ПВНЗ такі, що за відсутності окремих 
спецкурсів, вивчення інформатики покладено на непрофільні інформатичні 
дисципліни, які викладаються спільно для різних спеціальностей студентів. 
Їх кількість дуже обмежена (частіше один курс на весь термін навчання), в 
більшості випадків вони носять оглядовий характер, їх вивчення 
відбувається за однаковими програмами і як наслідок, без диференціації 
цілей і змісту навчання щодо різних спеціальностей студентів, які 
навчаються в єдиному потоці навчання. 

У освітніх документах останнього часу, пов’язаних з основними 
напрямами модернізації освіти, зазначено, що вивчення інформатики 
повинно сприяти процесам соціалізації особистості (умінню безпереш-
кодно вписатися в сучасні суспільно-економічні відносини) та допомогти 
підвищити якість підготовки висококваліфікованого фахівця відповідного 
напряму. Аналіз робіт із цієї проблеми засвідчує, що багато науковців 
брали участь у дослідженні й обговоренні змісту навчання непрофільної 
інформатики для майбутніх педагогів. Це відображено у працях науковців, 
зокрема М. В. Гаврилова, В. П. Дьомкіна, Г. В. Можаєвої [1; 3] та ін. Суть 
їх в більшості своїй полягає в прагненні впровадити в предметні області 
сучасні інформаційні технології з метою «підняти» як можна більшу 
кількість педагогічних представників в їх повсякденній практичній 
діяльності на рівень висококваліфікованих користувачів цих технологій, 
що на сьогоднішній день є досить актуальним, так як більшість 
працівників педагогічної сфери мають дуже обмежену практику в 
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застосуванні комп’ютерних технологій в своїй професійній діяльності. В 
свою чергу багато досліджень присвячено вивченню проблем 
удосконалення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах в умовах 
використання сучасних ІКТ, зокрема С. О. Гунько, М. І. Жалдак, 
Н. В. Морзе та ін. [2; 4; 5]. 

Однак для більшості навчальних дисциплін вищої школи питання 
інтегрування інформатики (взаємозв’язок елементів інформатики з 
профільними дисциплінами) в процес навчання профільних дисциплін та 
пошук найкращих форм його організації залишається не до кінця 
вирішеним. Саме цим пояснюється і той факт, що під час навчання 
студентів непрофільним інформатичним дисциплінам, комп’ютер 
розглядається переважно як об’єкт вивчення, не беручи до уваги те, що він 
давно вже став потужним засобом навчання, використання якого допоможе 
вирішувати профільні дидактичні та методичні завдання на якісно новому 
та вищому рівні.  

Зважаючи на існуючі проблеми, пов’язані з навчанням інформатики 
в ПВНЗ, в нашому дослідженні пропонується під час вивчення 
інформатичних дисциплін в спільному потоці поєднати користувацькі 
можливості зі спеціалізованими інформатичними знаннями, що знаходять 
своє відображення в професійній діяльності майбутніх фахівців 
(взаємопов’язані та інтегруються зі змістом профільних дисциплін та 
напрямом майбутньої професійної діяльності). Саме тому метою статті є 
аналіз особливостей побудови та змістового наповнення інформатичного 
курсу для студентів різних спеціальностей, які навчаються в спільному 
потоці навчання на прикладі курсів «ІКТ», «ОТ і ТЗН» та «НІТ». 

На сьогоднішній день, на педагогічних спеціальностях, де 
інформатика не є профільною дисципліною, її виклад, на відміну від 
технічних, фізико-математичних спеціальностей, відбувається без 
профілізації її змісту, навіть якщо інформатичний курс є майже єдиним 
навчальним курсом з інформатики на весь період навчання, і його виклад 
відбувається в спільному потоці з іншими спеціальностями студентів. Як 
наслідок, пропоновані для засвоєння навчальні матеріали можуть 
відображати один і той же об’єкт вивчення з однаковим ступенем 
деталізації, яка не буде відповідати вимогам підготовки різнопрофільних 
груп студентів, навчання яких з економічних чи якихось інших причин 
обмежене рамками загального потоку. 

З іншого боку, при виборі профілю і враховуючи свої здібності, 
нахили, інтереси та потреби, студент має право і повинен мати можливість 
розраховувати на отримання обсягу, глибини засвоєння навчального 
матеріалу, який відповідає професійному спрямуванню, з метою 
оптимізації свого навчання.  

Тому, в курсі інформатичної дисципліни для кожної спеціальності у 
виділених розділах програми повинні відображатися саме ті теми 
інформатики, елементи яких перетинаються з предметною галуззю 
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відповідної спеціальності. Очевидно, що для кожної спеціальності, яка 
входить у спільний потік, залежно від її спрямованості, буде своя 
специфікація важливіших тем, що будуть мати спільні точки перетину з 
іншими спеціальностями. Ці точки можуть мати різну значущість в межах 
спільної теми для різних спеціальностей. 

На сьогоднішній день виділятимемо ряд напрямів підготовки 
студентів досліджуваного ПВНЗ, а саме Інституту педагогіки і психології 
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, які 
охоплені непрофільними інформатичними дисциплінами, а саме ОТ і ТЗН, 
ІКТ та НІТ, що викладаються студентам у спільних потоках навчання 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис 1. Напрями підготовки студентів Інституту педагогіки і психології 
 
Проведене дослідження на основі анкетування показало, що 

існуючий стан побудови інформатичного курсу не відповідає сучасним 
потребам і запитам професіоналів відповідних галузей щодо підбору 
змісту і викладу інформатичних дисциплін для різних груп студентів у 
спільному потоці навчання, а саме: 

– не сконцентрована достатня увага викладачів та студентів на 
вузлових аспектах, споріднених з загальним курсом інформатики 
профільних дисциплін, які грають важливу роль у професійній підготовці 
майбутнього фахівця; 

– не ведеться диференційовано-організаційна робота щодо 
встановлення міжпредметних зв’язків під час формування інформатичних 
компетентностей у різно спеціалізованих груп студентів єдиного потоку 
навчання; 

– недостатні інформатичні вміння та навички студентів різних 
спеціальностей щодо застосування їх у навчанні профільним дисциплінам 
та в майбутній професійній діяльності; 

– спільне викладання інформатики в єдиному потоці навчання 
відбувається без урахування їх різно професійної спрямованості (або 
обмежується частковим урахуванням однієї зі спеціальностей); 

– не існує можливості здійснювати різно спеціалізоване навчання 
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інформатики. 
У ході дослідження було визначено, що крім спільних користу-

вацьких компетентностей студенти повинні отримати спеціалізовані 
інформатичні знання. Тому, спираючись на анкетування респондентів – 
фахівців-експертів з даних спеціальностей, зміст загальних інформатичних 
курсів (в межах зазначених дисциплін) повинен бути представлений більш 
детально наступними темами (таблиця 1). 

 
Таблиця 1 

Тематика непрофільних інформатичних дисциплін 
 

Тематика інформатичних дисциплін 

Прикладне ПЗ Інтернет 
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Вчитель початкових класів, а саме: 
вчитель інформатики 
в початковій школі ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++ ++ + + ++ + – – ++ ++ + + + 

вчитель іноземної 
мови в початковій 
школі (англ. м.) 

+ + + + – – + – + – – + + + + + ++ – + + + + + 

Вихователь дошкільного закладу, а саме: 
Логопед + + + + – – + – + – + + + + + + – – + + + + + 

О
Т 

і Т
ЗН

 

вчитель початкових 
класів + + + + – – + – + – + + + + + + – – + + + + + 

Практичний 
психолог – – + + + – + ++ + + – – + + + – – + + ++ + + + 

Соціальний педагог – – + + + – + + ++ + + – + + + – – – + ++ + + + 
Корекційний педагог, а саме: 

Олігофренопедагог – – + – + – + + + + – + + + + ++ + – ++ + + + + 

ІК
Т 

Логопед – – + – + – + + + + – + + + + ++ + – ++ + + + + 

  
«++» – тематика відповідає фаховості спеціальності 
«+» – присутня тематика в майбутній професійній діяльності 
«–» – відсутня тематика в майбутній професійній діяльності 
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Анкетування показало, що представники різних педагогічних галузей 
(випускники різних спеціальностей, які працюють за фахом, студенти 
старших курсів, викладачі з фаху відповідних спеціальностей, методисти) 
мають зацікавленість у застосуванні спеціалізованих інформатичних 
елементів, що в рамках спільних тем будуть мати вузлові точки, в яких 
тематичні елементи представлені різною значущістю для різних 
спеціальностей студентів, а саме, наприклад: 

– соціальні педагоги виявляють інтерес і професійну зацікавленість 
питаннями: вивчення графічних редакторів з метою їх застосування при 
створенні постерів, стіннівок та соціальних реклам; використання 
соціальних мереж для спілкування; поглибленого вивчення баз даних; 

– практичні психологи виявляють потребу в поглибленому вивченні 
програми Excel, у базовому користуванні спеціалізованим програмним 
забезпеченням професійної діяльності, на прикладі програмного засобу 
SPSS; 

– корекційні педагоги виявляють більш детальну зацікавленість 
деякими програмами стандартного пакету Microsoft, а саме PowerPoint, що 
відноситься до класу так званих мультимедіа технологій в силу того, що 
дозволяє поєднувати можливості текстового і графічного редакторів, 
анімацію (рух об’єктів), звук і відео. Стосовно умов корекційного 
навчання, ця програма містить настільки багатий арсенал засобів 
представлення інформації, які мають особливе значення, оскільки 
дозволяють врахувати специфіку кожної категорії учнів (із задіянням 
різних аналізаторів). Також увага фахівців цього напряму сконцентрована 
на використанні розвиваючих ігор для молодших школярів, навчальних 
ігор, ігор-експериментів, ігор-забав, комп’ютерних діагностичних ігор. 

У зв’язку з різними інформатичними потребами фахівців різних 
напрямів навчання в спільному потоці вивчення непрофільної 
інформатичної дисципліни, авторами дослідження пропонується підхід 
щодо студентів ПВНЗ, в основу якого входить обов’язковий освітній 
мінімум підготовки студентів з інформатики в поєднанні з профілізацією в 
бік майбутнього напряму навчання. Це можливо за умов диференці-
йованого навчання й побудові на його основі методичної системи 
навчання, застосування якої здатне поєднати системне викладення 
теоретичних і практичних інформатичних питань зі змістом предметів 
фахового циклу різно спеціалізованих груп студентів. 

Отже, сучасний інформатичний курс в спільному потоці повинен 
бути побудований на основі диференційованого навчання і має стати 
моделлю навчання, сценарієм навчального процесу з диференціацією цілей 
і змісту навчання щодо різних груп студентів, які входять до спільного 
потоку навчання. Це дасть змогу як деталізувати спільні елементи 
навчального матеріалу, запропоновані для вивчення, так і розглядати різні 
об’єкти спільних тем. Проведене анкетування забезпечує отримання даних, 
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аналіз яких надає можливість адекватно і обґрунтовано описати потреби у 
диференційованій побудові інформатичного курсу. Розподіл відповідей 
свідчить про те, що різно спеціалізований зміст дійсно необхідний для 
ефективного застосування під час вивчення інформатичних дисциплін у 
спільному потоці студентів різних спеціальностей навчання. 

Напрям подальшого дослідження буде спрямовано на поєднання 
системного викладення теоретичних і практичних інформатичних питань 
зі змістом предметів фахового циклу різно спеціалізованих груп студентів. 
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У статті вказано, що необхідність розвитку дослідницьких 
здібностей учнів визнавалася багатьма відомими педагогами епохи 
відродження. Пов’язано це з тим, що у дитячому туризмі реалізується 
комплексний підхід до виховання дітей, тобто все побудовано на 
нерозривності освітнього, виховного і оздоровчого процесів, духовного і 
фізичного розвитку дітей, їхньої підготовки до життя та подальшої 
діяльності.  

Ключові слова: туризм, виховання й освіта дітей, форми виховання 
дітей туризмом, засоби освіти, дитячий туризм.  

 
В статье указано, что необходимость развития исследовательских 

способностей учащихся признавалась многими известными педагогами 
эпохи Просвещения. Связано это с тем, что в детском туризме 
реализуется комплексный подход к воспитанию детей, т.е. все построено 
на неразрывности образовательного, воспитательного и оздоровитель-
ного процессов, духовного и физического развития детей, их подготовки к 
жизни и дальнейшей деятельности. 

Ключевые слова: туризм, воспитание и образование детей, формы 
воспитания детей туризмом, средства образования, детский туризм.  

 
The article stated that the need to develop research abilities of students 

recognized by many famous teachers of the Enlightenment. This is due to the 
fact that children’s tourism implemented a comprehensive approach to child-
rearin, everything is based on the continuity of the educational, recreational and 
educational processes, spiritual and physical development of children, to 
prepare them for life and future activities. 

Key words: tourism, education and upbringing of children, parenting 
forms of tourism, education facilities, children’s tourism. 
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Воспитание растущего человека как формирование развитой 
личности составляет одну из главных задач современного общества. Одной 
из старейших внешкольных форм воспитания являются путешествия. Еще 
в 1425 г. одной из первых попыток использования подобной формы как 
туристский поход (путешествие) в воспитательных и образовательных 
целях была организация подобных занятий в «Доме игр» – школе, 
созданной Витторино да Фельтре в Мантуе (Северная Италия). Его 
воспитанники совершали однодневные и многодневные походы в 
предгорьях Альп. В конце XVII – начале XVIII веков в школах Англии, 
Франции, Германии, Австрии, Швейцарии и других стран при изучении 
отдельных предметов учителя стали использовать пешеходные прогулки и 
поездки в окрестности. Такие простейшие формы путешествий получили 
название экскурсий. Значимость наглядных, исследовательских методов в 
образовательном процессе неоднократно подчёркивали в своих работах 
А. Дистервег, Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ж-Ж. Руссо. Разрабаты-
вая программу общедоступных средних школ, Я. А. Коменский предлагал: 
«...в конце обучения два или три года останутся для путешествий» [10]. 
Именно Я. А. Коменскому принадлежит заслуга в упорядочении учебного 
процесса: 45-минутного урока, разбивки учебного года по четвертям и, 
наконец, выделение каникулярного времени. После того, как весь мир 
принял на вооружение эти идеи, миллионы школьников каждый год имеют 
несколько месяцев каникул, которые проводят согласно своему 
социальному положению, интересам, установке родителей. Собирать 
школьников во время каникул, причём преимущественно в экологически 
здоровой местности, с целью оздоровления детей, приобщения их к труду, 
дисциплине, начали ещё в XVIII–XIX веке во всём мире [4]. 

Цель статьи – на основе анализа научных источников 
охарактеризовать туризм как средство образования и воспитания детей. 

В России интерес к путешествиям исторически оказался тесно связан 
с краеведением. Поэтому мы вправе считать их первыми краеведческими 
исследованиями в нашей стране. Начало стимулируемых краеведческих 
исследований относится к эпохе преобразований начала XVIII века и 
связано с Указом Петра I от 13 февраля 1718 года, в котором 
предписывалось докладывать царю обо всех любопытных находках, а тех, 
кто их обнаружит – награждать [10].  

Начало создания государственной системы детского туризма в 
послереволюционной России относят к 1918 году. Тогда с целью развития 
туризма и краеведения по распоряжению Народного Комиссариата 
Просвещения (Наркомпрос) РСФСР в Москве было создано Центральное 
Бюро школьных экскурсий. Как более образный, понятный и доступный, 
экскурсионный метод был введен в практику учебных занятий школ. 
Экскурсии приобрели политическую и агитационную направленность. 
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Школьники занимались семь дней в неделю, но два дня отводилось для 
экскурсии. От школы требовалось организовать участие детей в 
исследовании различных явлений окружающей жизни, в этом процессе 
школьники должны были усваивать определенный круг знаний [1]. 

План занятий в школе I ступени (начальная школа с 4-летним 
образованием) включал следующие материалы:  

1) твой дом, семья;  
2) дом, школа, двор, улица, город (деревня); 
3) город (деревня) и окружающие географические ландшафты: луг, 

поле, лес, болото и др.;  
4) знакомство с уездом (губернией).  
Так знакомясь с родным городом, его достопримечательностями, 

природой и историей, ребенок учится осознавать себя живущим в 
определенный временной период, в определенных этнокультурных 
условиях и в то же время приобщаться к богатствам национальной и 
мировой культуры. 

Достаточно серьезное внимание уделялось экскурсионным поездкам 
и массовой работе с детьми летом. В целях оздоровительной работы со 
школьниками началась организация летних лагерей на природе [2]. Своим 
опытом туристской работы в коммуне им. Ф. Э. Дзержинского 
А. С. Макаренко доказал, что в каникулярный период «нет лучше метода 
развития и образования молодежи, как летние походы» [3]. 

В феврале 1919 года в Петрограде была создана экскурсионная 
станция, целью которой являлась организация экскурсионного дела в 
школах, для чего были открыты загородные естественноисторические 
станции для проведения экскурсий со школьниками под руководством 
опытных педагогов (в окрестностях города было организовано шесть 
экскурсионных станций). Станциями стали их называть, имея в виду 
место, где учащиеся могли останавливаться во время своих путешествий. 
В 1920 году в школьные программы было включено краеведение. В 1921 
году Центральное Бюро школьных экскурсий, созданное по инициативе 
Н. К. Крупской, было преобразовано в Детскую экскурсионно-туристскую 
станцию Народного Образования (ДЭТС ОНО) [3]. В 1927 году Коллегией 
Наркомпроса РСФСР было утверждено положение о Центральной 
опытной экскурсионной базе, в котором говорилось, что база является 
опытно-исследовательским учреждением, в задачи которого входит 
разработка экскурсионного дела в системе воспитания. Центральная база 
имела свои отделения в различных регионах России [2]. 

Совершив небольшой экскурс в прошлое о развитии детского 
туризма, можно сказать, что все это актуально и в настоящее время.  

Происходящие в современности изменения в общественной жизни 
требуют развития новых способов образования, педагогических 
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технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, 
творческой инициацией, навыка самостоятельного движения в информа-
ционных полях, формирования универсального умения ставить и решать 
задачи для разрешения возникающих в жизни проблем – профес-
сиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Причем 
акцентируется внимание на воспитании подлинно свободной личности, 
формировании у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и 
применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и четко 
планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по 
составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и 
культурных связей. Все вышеперечисленное требует широкого внедрения 
в образовательный процесс альтернативных форм и способов 
образовательной деятельности. Хорошим средством для решения этих 
образовательных задач является детский туризм (походы и путешествия, 
экскурсии, краеведческая деятельность и др.) [8].  

Как показывает практика, наиболее запоминающимися и эффектив-
ными являются такие формы и методы работы, где дети сами были 
активными участниками, где широко применялась наглядность, поэтому 
разработка технологии детского туризма приобретает в современных 
условиях важнейшее значение в воспитании [8]. 

Задача социально-ориентированной политики России должна 
состоять в наиболее полном и дифференцированном удовлетворении 
потребностей детей в отдыхе и в максимальном использовании при этом 
национальных природных, историко-культурных и этнографических 
ресурсов, а также в придании детскому отдыху культурно-познавательной, 
оздоровительной и воспитательной направленности. Наиболее эффектив-
ный путь достижения сформулированной задачи состоит в формировании 
комплексной системы управления детским туризмом [5]. 

Исследователи современного состояния российского детского 
туризма схожи во мнении и выделяют следующие проблемы его развития:  

– слабая государственная поддержка развития детского туризма; 
– вхождение системы отдыха и оздоровления детей в рыночные 

отношения, связанное с большими трудностями, вызванными 
отсутствием опыта работы; 

– слабая дифференциация предлагаемых услуг (необходимо созда-
ние разнообразных детских туристских продуктов, развитии 
новых мест детского отдыха) и отсутствие должного профес-
сионализма для работы в сфере детского оздоровительного 
туризма; 

– хронический дефицит капитальных вложений в развитие 
туристско-оздоровительных учреждений;  

– отсутствие программно-методического и образовательно-воспита-



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 186 

тельного обеспечения и сопровождения пребывания детей и 
подростков в данных учреждениях;  

– недостаточный уровень квалификации психолого-педагогических, 
физкультурно-спортивных, медицинских и других специалистов, 
владеющих технологиями оздоровления и психолого-педагоги-
ческой поддержки детей во время пребывания в туристском 
учреждении [6];  

– низкая «прозрачность» российского рынка детского туризма: 
почти полностью отсутствует достоверная официальная статис-
тика, нет информации о деятельности основных организаций, 
занимающихся детским туризмом [5]. 

Однако, детский туризм является приоритетным направлением 
развития туризма в Российской Федерации, что было отмечено на 
Межрегиональном совещании по вопросам развития детско-юношеского и 
молодежного туризма, которое состоялось в июне 2013 г. (во исполнение 
поручения Президента Российской Федерации Пр-2705, п. 3 от 
11.10.2012 г. по разработке комплекса мер по организации экскурсионных 
и туристских поездок учащихся образовательных учреждений общего 
образования, начального, среднего и высшего профессионального 
образования). Поэтому в резолюции данного совещания было отмечено, 
что на федеральном уровне необходимо предусмотреть разработку 
Концепции и Межведомственной программы (Плана мероприятий) 
развития детско-юношеского и молодёжного туризма в Российской 
Федерации, определяющих организационно-управленческий механизм 
координации деятельности участников, план мероприятий и зоны 
ответственности участников с целью координации федеральной, регио-
нальной, муниципальной политики и создания условий для эффективного 
использования ресурсов в сфере дополнительного образования детей, 
культуры, спорта и туризма в интересах развития детско-юношеского и 
молодежного туризма [7]. 

Принимая во внимание афоризм чешского педагога Яна Амоса 
Коменского «Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма 
полезно, а потому не только не следует этому мешать, но нужно 
принимать меры к тому, чтобы всегда у них было что делать» [9], можно 
сказать, что детский туризм в данном случае выступает как важный фактор 
образования и различных видов воспитания.  

Таким образом, установлен факт, что дети, вовлеченные в систему 
детского отдыха, быстрее обретают социальную зрелость, получают 
духовную и физическую закалку, активно готовятся к трудовой 
деятельности. Дальнейшее развитие российского детского туризма должно 
предполагать обеспечение доступности массового детского отдыха всем 
слоям населения страны. 
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ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  
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Стаття присвячена проблемі навчання майбутніх медиків англомов-
ного професійно орієнтованого діалогічного мовлення. Розглядається 
діалог-розпитування та діалог-дискусія як засоби формування іншомов-
ного професійного спілкування майбутніх лікарів. Автор доводить 
необхідність проведення занять дискусійного характеру та визначає 
вимоги до системи вправ в процесі іншомовної підготовки студентів 
медичних вищих навчальних закладів. 

Ключові слова: англомовне професійно орієнтоване діалогічне 
мовлення, майбутні медики, діалог-розпитування, діалог-дискусія, система 
вправ. 

 
Статья посвящена проблеме обучения будущих медиков англо-

язычной профессионально ориентированной диалогической речи. 
Рассматривается диалог-расспрос и диалог-дискуссия как средство 
формирования иноязычного профессионального общения будущих врачей. 
Автор доказывает необходимость проведения занятий дискуссионного 
характера и определяет требования к системе упражнений в процессе 
иноязычной подготовки студентов медицинских высших учебных 
заведений. 

Ключевые слова: англоязычная профессионально ориентированная 
диалогическая речь, будущие медики, диалог-расспрос, диалог-дискуссия, 
система упражнений. 

 
The problem of future physicians training the English professionally 

oriented dialogue speech is described in the article. A dialogue-questioning and 
dialogue-discussion are observed in the article, as the means of forming 
professional communication of future doctors. The author proves the necessity 
for simulation games using and determines the requirements to exercise 
selection during language training in high medical schools. 

Key words: English professionally oriented dialogue speech, medical 
students, dialogue-questioning, dialogue-discussion, exercise system. 
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Сучасний стан вищої медичної освіти вимагає підвищення якості 
професійної підготовки майбутніх лікарів відповідно до світових і 
загальноєвропейських стандартів з метою посилення конкурентоздатності 
вітчизняної вищої медичної освіти, оптимізації умов для міжнародної 
мобільності студентів-медиків і розширення можливостей українських 
медичних фахівців на вітчизняному і світовому ринках праці. 

В Програмі розвитку вищої медичної освіти до 2015 року процес 
вивчення іноземної мови (ІМ) розглядається як вагомий фактор, що 
дозволяє сучасному фахівцю здійснювати професійне іншомовне 
спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових сферах і 
ситуаціях. 

Випускник медичного вищого навчального закладу (ВНЗ) повинен 
проявляти готовність до іншомовного діалогу в професійному 
міжкультурному просторі, вміти орієнтуватися у зростаючому потоці 
інформації, аналізувати свою професійну діяльність в рамках медичної 
практики провідних країн, що передбачає володіння сукупністю знань про 
культуру країни, мова якої вивчається. В цьому контексті доцільною і 
методично виправданою є професійно орієнтована, комунікативна 
підготовка з ІМ у вищому навчальному закладі, що передбачає 
формування у студентів здатності іншомовного спілкування в різних 
сферах. 

Професіоналізація навчання іноземних мов висуває головною метою 
підготовку фахівця, здатного використовувати ІМ як інструмент 
професійної діяльності та професійного пізнання. Тому даний напрям у 
практиці викладання ІМ у вищій школі можна вважати в даний час одним з 
найактуальніших. 

У методиці навчання ІМ йде постійний пошук шляхів удосконалення 
системи професійної освіти. Для професійно орієнтованого навчання 
студентів іншомовного діалогічного мовлення (ДМ) вже існує певна 
теоретична база. Проблему навчання професійно орієнтованого діалогіч-
ного мовлення (ПОДМ) досліджують видатні українські та зарубіжні 
педагоги, психологи та методисти (П. О. Бех, О. Б. Бігич, Л. В. Биркун, 
Н. Ф. Бориско, Н. І. Войткевич, Л. В. Гайдукова, Н. Д. Гальскова, Н. І. Гез, 
К. К. Єфремова, Ю. П. Зінов’єва, Л. Б. Котлярова, Г. В. Кравчук, Л. Я. Лич-
ко, Л. О. Максименко, О. М. Метьолкіна, О. М. Морська, С. Ю. Ніколаєва, 
Я. В. Окопна, Ю. І. Пассов, О. П. Петращук, І. В. Рахманов, В. Л. Скалкин, 
О. Б. Тарнопольський, І. В. Чірва, С. П. Шатілов, Т. Dudley Evans; 
Т. Hutchinson, C. Kennedy, R. Mackay; J. C. Richards, P. C. Robinson).  

Науковці розглядають процес навчання ПОДМ з урахуванням 
відмінностей у сферах спілкування, професійних ролях, типах професійних 
діалогів, мовному і мовленнєвому матеріалі тощо. Докладно описано 
понятійну систему теорії діалогу, розроблено технології та сформульовано 
конкретні рекомендації щодо навчання цього виду мовленнєвої діяльності, 
визначено об’єкти контролю рівня володіння ДМ, досліджено особливості 
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навчання культури міжособистісної комунікації, визначено засади 
психології спілкування. 

Водночас інноваційна методика навчання студентів медичних 
спеціальностей англомовного професійно орієнтованого діалогічного 
мовлення (АПОДМ) не була предметом спеціальних досліджень. Тому 
метою даної статті є виявлення ефективних шляхів підготовки майбутніх 
медиків до іншомовного професійного спілкування.  

Наукова новизна дослідження зумовлена авторським підходом до 
проблеми навчання студентів медичних спеціальностей АПОДМ. 

Завдання статті: 
 розглянути особливості діалогу-розпитування та діалогу-дискусії 

в рамках іншомовної медичної комунікації; 
 визначити головні вимоги до комплексу вправ та завдань для 

формування комунікативних умінь майбутніх медиків в рамках 
професійного діалогічного практикуму. 

Дисципліна «Іноземна мова» розглядається як частина програми 
гуманітаризації вищої освіти і будується на міждисциплінарній 
інтегративній основі, тому важливо вирішити питання про те, яким чином 
можна забезпечити інтеграцію між ІМ зі спеціальними предметами, яка 
ступінь цієї інтеграції і в яких формах комунікативної чи іншої діяльності 
вона повинна виражатися. Професійно спрямована медична англійська 
мова є інтегрованим предметом, навчання якого поєднує в собі цикли 
навчання граматики, лексики, орфографії та пунктуації класичної 
англійської мови, а також вивчення граматики, лексики та стилістики 
медичної англійської мови. Курс пов’язаний із клінічними дисциплінами 
та загальним медичним циклом [1, с. 77]. 

Визначення базових засад викладання ІМ на різних факультетах за 
такими фахами, як «Лікувальна справа», «Стоматологія», «Фармація», 
«Медична психологія», «Педіатрія» має принципове значення як для 
ефективної організації навчального матеріалу, так і для результативної 
методики його введення, закріплення та активізації. Професійно 
орієнтована підготовка майбутніх медиків до іншомовного спілкування 
буде успішною, якщо створити умови для практичного використання ІМ, 
як засобу здійснення видів професійної діяльності, що включають 
лікувальну, профілактичну, діагностичну, реабілітаційну, психолого-
педагогічну, організаційно-управлінську та науково-дослідну функції.  

У вітчизняній методиці викладання ІМ виокремлюють чотири 
основні типи діалогів: діалог-розпитування; діалог-домовленість; діалог-
обмін думками; діалог-дискусія [3, с. 152].  

У зарубіжній методиці розрізняють п’ять різновидів діалогів: діалог-
розпитування; діалог-волевиявлення; діалог-обмін враженнями; дискусій-
ний діалог; етикетний діалог [2, с. 113].  

Основними характеристиками професійно орієнтованого діалогу є: 
ініціативність, реакційність, виразність і спрямованість мовлення, логічний 
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взаємозв’язок і взаємозумовленість реплік діалогу, спонтанність мовлення; 
відповідність комунікативного поводження в ситуації і наміру партнера  
[4, с. 16]. 

Наш досвід роботи зі студентами медичних спеціальностей свідчить, 
що у студентів І курсу певною мірою вже сформовано навички ДМ. Проте 
навички професійно орієнтованого комунікативного спілкування ще не 
склалися в повному обсязі. Репліки однотипні за своєю структурою, не 
відображають лінгвістичні особливості ДМ (еліптичність речень, вставні 
конструкції). На І курсі в процесі навчання ДМ студенти лише 
накопичують навчально-професійний досвід на матеріалі прочитаних 
текстів або почутої інформації за фахом. Подальше навчання спрямовано 
на формування вмінь предметно-професійного спілкування, яке передбачає 
набуття навичок у студентів стосовно створення власних висловлювань у 
межах заданих тем, підтримки обговорення проблем, пов’язаних з 
медичною специфікою. На ІІ курсі навчання ДМ має на меті розвивати 
вміння професійного спілкування. Студенти повинні вміти вести 
непідготовлений діалог на професійні теми, використовувати в діалозі 
аргументи, які підтверджують правильність висловлювання, вміти 
відстоювати свою точку зору. Майбутнім лікарям слід брати участь у 
бесіді чи дискусії на професійні теми та спілкуватися при цьому з кількома 
співрозмовниками. 

Особливе місце в системі навчання студентів медичних 
спеціальностей АПОДМ займає граматичний аспект. Неправильне 
оформлення мовлення веде до порушень логіки висловлювань, що 
неприпустимо в професійному спілкуванні. У зв’язку з цим, рівень 
володіння граматичним матеріалом часто виявляється недостатнім для 
професійного спілкування. Необхідно виділити конкретні граматичні 
структури, характерні для англомовного діалогічного мовлення медичного 
профілю. Викладач повинен дати певні інструкції щодо вживання 
граматичних структур у процесі професійного спілкування разом з 
формулами мовного етикету, фразеології, фаховою термінологією тощо. 
Викладачу рекомендується постійно акцентувати увагу студентів на цих 
мовних явищах та їх повторюваності у процесі спілкування. 

Професійно орієнтованому ДМ медиків притаманні всі комуніка-
тивні функції. Найбільш прийнятними й доцільними для навчання 
англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення студентів 
медичних спеціальностей ми вважаємо діалог-розпитування та діалог-
обговорення (дискусію).  

Професійно орієнтований діалог-розпитування характеризується 
наявністю однієї конкретної теми (наприклад, хворий на огляді у лікаря, 
покупка ліків в аптеці). Відповіді на запитання можуть варіюватися від 
лаконічних до розгорнутих. Під час діалогу-розпитування мають 
формуватися вміння студента ставити запитання, уміння перепитати, 
уточнити інформацію у співрозмовника, висловити сумнів, невпевненість, 
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задоволення щодо почутого. Зазначимо, що питання є одним із основних 
об’єктів аналізу та дослідження в професійній комунікації лікаря з 
пацієнтом, а також виступають головним типом комунікаційної поведінки 
лікаря при зустрічі з хворим та основною формою його фахової 
мовленнєвої діяльності. В діалозі-розпитуванні за допомогою питань 
вводиться і розвивається тема, відбувається обмін інформацією між 
учасниками з метою покращення стану здоров’я пацієнта, досягається 
встановлення вірного діагнозу і призначення лікування. Як фактор 
динамічності процесу спілкування, питання лікаря є елементом, який 
спонукає пацієнта до повідомлення інформації, активізує мовленнєву дію в 
діалозі. 

Найскладнішим є діалог-обговорення (дискусія), коли співрозмов-
ники намагаються виробити певне рішення, дійти певних висновків, 
навести аргументи та докази. Такі діалоги є спонтанними і можуть 
виникати на різноманітних міжнародних конференціях, консиліумах, 
форумах медичних працівників тощо. Уміння вести діалог-дискусію з фаху 
дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, створити умови творчого 
напруження, результатом якого є усне висловлювання кожного студента. 
Обов’язковою умовою дискусії є наявність проблеми. Наприклад, студенти 
на заняттях можуть брати участь в обговоренні таких питань як професія 
лікаря та її специфіка, трансплантація органів, довкілля та його вплив на 
здоров’я людини, лікарські помилки і їх причини. Предмет обговорення 
може бути заданий за допомогою мотиваційно-стимулюючого тексту, 
перегляду автентичного відеоматеріалу тощо. 

Наведемо кілька комунікативних завдань до вправ на створення 
студентами означених діалогів у межах фаховим тем, передбачених 
навчальною програмою з ІМ у медичному ВНЗ. 

Вправа 1. Викладач: Ми знаходимось у лікарні на прийомі у лікаря-
кардіолога.  

Хвора С. скаржиться на сильні болі в області серця, серцебиття і 
задишку. Болі віддають в ліву лопатку. Зазвичай напад починається при 
фізичному навантаженні. Іноді напад починається навіть тоді, коли вона 
просто сидить і відпочиває, або вночі. Напади тривають 10–15 хвилин, 
повторюються до 5 разів на день. Під час нападу хворій важко дихати, не 
вистачає повітря. Щоб полегшити свій стан, хвора приймає валідол або 
валокордин, але вони не допомагають. 

Завдання першому партнеру: Ви – лікар. Зверніться до пацієнта, 
з’ясуйте ознаки, симптоми та перебіг захворювання, призначте схему 
лікування, заспокойте хворого. 

Завдання другому партнеру: Ви – пацієнт. Зверніться до лікаря зі 
своєю скаргою. Поясність свій стан здоров’я. Запитайте про призначення 
курсу лікування та його ефективність. 

Очікуване висловлювання студентів: діалог-розпитування з 
елементами пояснення.  
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Вправа 2. Викладач: Ми всі – учасники міжнародної конференції. В 
залі присутні лікарі з різних країн. Обговорюються питання: 

– «Effective treatment of infectious children diseases»;  
– «Taking antibiotics»;  
– «Vaccination – Pros and Cons»;  
– «Fever in children».  
У всіх вас є своя власна точка зору. Висловіть її. Намагайтеся 

переконати своїх колег у своїй правоті. Обґрунтуйте свої переконання. 
Очікуване висловлювання студентів: груповий діалог-дискусія. 
Для того, щоб навчити студентів медичних спеціальностей АПОДМ, 

необхідно використовувати комплекс вправ, який би відображав специфіку 
та динаміку розвитку професійно орієнтованих комунікативних вмінь, що 
складають основу цих вправ. Головною вимогою до комплексу вправ є 
моделювання природних актів комунікації, застосування проблемних та 
ситуативно спрямованих завдань, які стимулюють студентів до активної 
мовленнєвої діяльності, дискусії та виявлення відношення до 
співрозмовника та предмету обговорення того, про що йдеться. 

Практика організації процесу професійно орієнтованого навчання ІМ 
свідчить про те, що вправи повинні відповідати таким вимогам: заданість 
ситуації; професійна спрямованість завдань; природність ситуації 
спілкування; вмотивованість мовленнєвої дії студента; наявність вказівок 
на дію з матеріалом; новизна. 

За відсутності реальних умов професійної іншомовної комунікації 
великого значення набуває використання таких засобів навчання, які 
максимально можуть наблизити процес вивчення ІМ до ситуацій 
спілкування. У даному випадку провідними виступають ігрові технології, 
які реалізуються через професійний діалогічний практикум з 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Останні, в свою 
чергу, відкривають для вивчення ІМ нові можливості, серед яких більша 
наочність через використання звуку та анімації, різноманітні прийоми 
візуалізації вимови, інтенсифікація та індивідуалізація навчального 
процесу, доступ до фахових джерел та словників різних типів, комунікація 
з носіями мови засобами мережі Інтернет тощо. 

Для того, щоб студенти могли впевнено вживати мовні явища ІМ, 
потрібна велика кількість повторень цих явищ, де вони програються в 
різних мовних ситуаціях. Чим більша кількість ситуацій генерується, тим 
більш стійким стає вживання відпрацьованих мовних явищ. Підсумкові 
заняття закінчуються складанням та презентацією студентами власного 
комунікативного продукту, максимально наближеного до реальної мовної 
практики. Така форма роботи на заняттях сприяє подоланню різкого 
переходу від навчальних умов до природного спілкування і формує у 
студентів усталені асоціативні зв’язки. А відповідні ігрові моделі готують 
до спілкування в побутових та професійних умовах. 

Важлива роль при складанні комплексу вправ відводиться смисловій 
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значущості та цілісності навчальних матеріалів. Вправи повинні носити 
багатофункціональний характер, тобто, паралельно тренувати лексичні, 
граматичні та фонетичні явища, коли студент виконує певне комуніка-
тивне завдання. Всі вправи повинні бути пов’язані єдиним контекстом 
спілкування. Домашні завдання також повинні включати в себе елементи 
творчості. Наприклад, студенти можуть скласти діалоги між лікарем і 
пацієнтом, або фармацевтом і відвідувачем, лікарем з лікарем за аналогією 
зі зразком. 

Коли рівень володіння АПОДМ є високим, викладач подає лише 
тему дискусії. Студенти самостійно знаходять необхідний матеріал для 
підтвердження своєї думки. Можна запропонувати ділову гру з поділом 
групи на команди з різними функціями (дві команди ведуть дискусію, де 
перша команда висуває для обговорення певну думку, а друга намагається 
спростувати її).  

Таким чином, в процесі навчання майбутніх медиків АПОДМ 
реалізується творчий потенціал студентів, розвивається їх уява, фантазія, 
мислення, виникає внутрішній мотив говоріння іноземною мовою завдяки 
природному бажанню висловити свою думку і взяти особисту участь у 
вирішенні значущої для них потенційної проблеми. Досягнути високого 
іншомовного комунікативного рівня майбутнього медика можливо при: 
впровадженні ігрового моделювання на заняттях; проведенні занять 
дискусійного характеру, що значно активізують мовленнєві дії; орієнтації 
на професіоналізацію та міжпредметну інтеграцію; застосуванні 
інформаційно-комунікаційних технологій; розробці комплексу вправ, який 
би відображав специфіку та динаміку розвитку професійно орієнтованих 
комунікативних вмінь майбутніх медиків. 

Перспективи подальших досліджень передбачають застосування 
отриманих результатів під час створення системи вправ для формування 
іншомовних фахових комунікативних вмінь майбутніх лікарів. 
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МЕТОДИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДРУЧНИКІВ  
З ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 
В статті окреслено основні методичні проблеми та методологічні 

принципи, які є актуальними при написанні підручників з предметів 
духовно-морального спрямування. Проаналізувавши європейський та 
український досвід написання таких підручників, наведено подолання 
методологічних суперечностей та запропоновано рекомендації по 
втіленню ціннісно-дієвого підходу на основі особистісно-орієнтованого 
компетентнісного навчання.  

Ключові слова: релігійна етика, притчі, методика, школа, 
підручник. 

 
В статье очерчено основные методические проблемы и методо-

логические принципы, актуальные при написании учебников по предметам 
духовно-моральной направленности. Проанализировав европейский и 
украинский опыт написания такого рода учебников, приведены способы 
преодоления методологических противоречий и предложены рекомен-
дации по внедрению ценностно-деятельного похода на основе личностно-
ориентированного компетентносного обучения. 

Ключевые слова: религиозная этика, притчи, методика, школа, 
учебник. 

 
The paper outlined the basic methodological problems and 

methodological principles that are relevant in writing a textbook on the subject 
of spiritual and moral orientation. On the basic of analyzing European and 
Ukrainian experience of writing this kind of textbooks there are ways to 
overcome the contradictions, also methodological recommendations of 
introduction of value-active campaign on the basis of student-centered learning 
with elements of competence education.  

Key words: religious ethics, parables, methods, school, textbook. 
 

В умовах глобалізації, зростання прагматизму і практицизму, 
наслідку економізації та фінансизації всіх сфер життя людиноцентризм – 
це нова якість філософсько-освітнього розуміння людини, яка сьогодні 
переважає як масштаби класичного антропоцентризму, гуманізму, 
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моралізму, так і філософської антропології і персоналізму, оскільки 
виходить за їхні межі. За словами В. Г. Кременя, об’єктивна логіка 
розгортання сучасного соціально-політичного, економічного і культурного 
життя перетворює гуманізм, антропологію, мораль, екзистенціалізм на 
новий тип світогляду – людиноцентризм. Середня загальна освіта, в 
системі якої формується сучасна людина та громадянин, здійснює вплив та 
закладає основні координати світосприйняття в усіх вимірах життя. З 
огляду на це, особливої уваги заслуговує потенціал предметів духовно-
морального спрямування. 

Питанням викладання релігієзнавчих або духовно-етичних за своїм 
спрямуванням загальноосвітніх предметів присвячено роботи І. Галицької, 
П. Козирєва, І. Метлика, Є. Шестуна. Хоча часто важливішим стає 
правовий аспект таких курсів, тому на увагу заслуговують дослідження 
Е. Аскерова, Г. Друзенко, Р. Підіпригори, І. Понкіна, Л. Филипович [6]. 
Якщо ж звертатися до теоретичного виміру методологічного 
обґрунтування, одними з найбільш вагомих є розробки Р. Голдмана, 
М. Гримміта, Д. Джарвіса, Г. Лоукс, Н. Смарта, Д. Халла.  

В межах цього циклу предметів за вибором практично в усіх регіонах 
України на сьогодні викладають етику як світську дисципліну (з 
2013/2014 н.р. переведено у варіативну частину) або основи релігійної 
етики (як християнський (а частіше – православний) світоглядний 
шкільний предмет). Здавалося б, що вже досить суттєво задоволено цю 
потребу суспільства у залученні школи до морального виховання молоді. 
Але все одно спостерігається продовження, навіть активізація обговорення 
та суперечностей навколо цього питання. 

В першу чергу це пов’язано з тим, що на практиці, фактично, 
предмети духовно-морального спрямування є досить обмеженими за своїм 
наповненням: або це теоцентричний виклад, або світська етика. Проте, 
практично не заповненою є ніша інформації про релігію, але з 
незаангажованої точки зору. Мова йде про виклад для школярів на основі 
методології академічного релігієзнавства. Таким чином, для задоволення 
потреб позаконфесійного та толерантного висвітлення культурно-
релігійного спадку людства в цілому та українського народу зокрема, 
необхідним є запровадження альтернативного курсу – «Основи релігійної 
етики», що покликаний зняти світоглядні суперечності суміжних 
предметів. 

Наступною проблемою, яка активно обговорюється зараз не лише в 
Україні, але й в сусідніх державах, де зараз також відбувається 
формування нової системи морально-духовного виховання та навчання в 
загальноосвітніх закладах, є структура та змістовне наповнення 
підручників. Адже відомо, що найкраще засвоюються знання навіть не 
просто показані, а безпосередньо пов’язані з діяльністю учнів. В аспекті 
підручників етичного виховання це має особливі наслідки: підручник є 
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необхідним, але він має містити не стільки фактичну інформацію (яку на 
сьогодні можна отримати з багатьох інших джерел), а спрямовуючі на 
розвиток критичного мислення та творчого осмислення завдання, щоб урок 
ставав не поняттєвим знанням, а ціннісною характеристикою особистості. 

Вагомим питанням є систематизація матеріалу. Який принцип має 
стати вихідним: історичний, географічний, ціннісний? В будь-якому разі, 
відповідно до Концептуальних засад вивчення предметів морально 
духовного спрямування, має бути передбачено «інформування учнів про 
основи духовності, моралі та культури інших світових релігій» [4]. Проте, 
це є досить складним завданням, оскільки сам термін «світові релігії» в 
релігієзнавстві не є сталим, його сутність формується відповідно до 
ситуації сьогодення [2]. Навіть якщо не зважати на наукові суперечності, 
які для загальноосвітніх закладів можуть розглядатися як несуттєві, 
залишається питання про співвідношення в змістовній частині авраамічних 
(монотеїстичних) і політеїстичних релігій. Інформація про них зазвичай 
подається в кінці навчального року, за залишковим принципом. Так 
формується ставлення до іншого (чужого) як до невартісного, такого, що 
не заслуговує на увагу. 

Методично найвагомішою проблемою підручників з курсів 
морально-духовного спрямування є принципова неперевірюваність 
засвоєння сутнісного наповнення отримуваних учнями знань. Основна 
проблема для побудови методики навчання – як виявити рівень вивчення 
моральних норм та застосовувати їх на практиці, адже відтворення може 
бути й суто заради оцінки, не стаючи внутрішньою цінністю та 
компетенцією дитини. Підручник також має бути спрямованим на 
вирішення цього питання. Саме тому в якості завдань мають переважати не 
поняттєві, а творчі, в яких відповідь формується внаслідок осмислення 
учнем ситуації, занурення в неї, апробації в реальному житті, а не просто 
сприйняття як даності (інакше знання не стане практикою).  

На цьому наполягають і Концептуальні засади…: «зміст занять 
наповнюється матеріалом країнознавчого, загальнонаціонального, регіо-
нального та місцевого рівнів, а також широко використовується 
індивідуальний досвід учня, залучаються та використовуються матеріали з 
життя» [4]. Саме тому найбільш методично обґрунтованим є використання 
у навчанні притч та їх осмислення, а не акцентування на доктринальних чи 
віроповчальних аспектах [3;5]. До того ж саме притчі практично в усіх 
найвагоміших релігійних течіях сучасності відображають моральні засади 
відповідного вчення, залучають образне та ситуативне мислення. Вони з 
часів давніх цивілізацій були основою виховання та навчання, тому з точки 
зору доступності та смислового наповнення для загальноосвітніх закладів 
саме їхнє використання є прерогативним. До того ж, вони можуть бути як 
чіткими, одновимірними (історія про закопаний талан), так і 
багатоаспектними, до яких можна повертатися знову, розкриваючи нові 
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змісти та осмислюючи багатомірність кожної ситуації (історія про 
блудного сина). 

Проте, залишається ще одне суттєве питання, яке вкрай складно 
піддається вирішенню в межах підручників для загальноосвітніх закладів. 
В сучасній релігієзнавчій науці є досить багато суперечливих понять, згоди 
щодо сутнісного наповнення яких не знайдено. Наприклад, ключове 
поняття курсу, «релігія», має надзвичайне різноманіття дефініцій, проте 
жодна з них не надає повного висвітлення феномену. «Віра в 
надприродне» – але ж феї та гноми також є частиною деяких уявлень про 
надприродне. Проте очевидно, що це не є релігійним віруванням. До того 
ж – що таке «надприродне»? «Віра в бога (богів)» – як пояснити в межах 
тексту підручника одного уроку відмінність між богом та духами в 
політеїстичних релігіях? «Віра в існування священного на відміну від 
буденного (в академічній термінології – сакрального та профанного)» – 
вкрай складне для підлітка пояснення, яке потребує додаткових уточнень і 
може призвести до плутанини між релігійними та квазі-релігійними 
феноменами (якщо цього не усвідомлює учень, то вчитель має розуміти 
наслідки такої мішанини). Це лише незначний приклад понятійних 
суперечностей, з якими можна зіткнутися у підручниках з предметів 
морально-духовного спрямування. 

Першим кроком на шляху методологічного впровадження є 
розмежування термінів та напрацювання методичного базису [1; 3; 9–11]. 
Саме тому міжнародна спільнота активізує громадські спілки, спрямовані 
на вирішення цих питань. Наприклад, Education about religions and beliefs 
(http://www.aocerb.org/), the Religious Education Association, an Association 
of Professors, Practitioners, and Researchers in Religious Education 
(http://www.religiouseducation.net/), Teaching about religion in support of civic 
pluralism (http://www.worldvieweducation.org/) тощо. 

Яке ж визначення може бути запропоновано на уроці, на сторінках 
підручника? Воно має бути зрозумілим (відповідати психолого-віковим 
особливостям учнів відповідного класу), несуперечливим, повним та 
відображати загальноприйняту точку зору. Саме це й викликає найбільше 
суперечностей як при написанні підручників, що є конфесійно (релігійно) 
орієнтованими (власне, за дефініціями найчастіше й можна визначити 
світоглядну приналежність авторів), так і при перевірці знань, особливо 
при залученні додаткових матеріалів, які далеко не завжди можуть бути 
виважено відібраними в умовах сучасного засилля неперевірюваної 
інформації. Особливо складною є ситуація із залученням священних 
текстів, які в різних варіантах перекладу можуть набувати різного 
смислового або емоційного забарвлення. 

Як видно з вищевикладеного, написання підручників з предметів 
духовно-морального спрямування є досить складним на методико-
методологічному рівні. До того ж цілком зрозуміло, що, окрім 
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специфічних вищеокреслених, залишаються загальні проблеми підруч-
никотворення. Звісно, що подолати їх всі в одному виданні вкрай складно, 
саме тому на сьогодні є досить багато навчальних посібників, підручників, 
методичних матеріалів для вчителів, робочих зошитів учнів тощо, проте 
проблеми все ж залишаються. 

На нашу думку, основою викладу смислового матеріалу в 
підручнику з основною етико-релігійною компонентою має бути 
академічний релігієзнавчий підхід. При цьому найважливіше – не 
спростити визначення понять до профанації, а надати загальноприйняті 
наукові твердження у прийнятній для психолого-педагогічних особли-
востей учнів формі. Також необхідною умовою є дотримання балансу між 
академізмом та теологічністю змісту.  

Для адекватності поданого матеріалу, що базується безпосередньо на 
священних текстах (саме прямих моральних настанов є не так багато у 
різних релігійних течіях, і зазвичай найвагоміші із них не мають 
суперечливих трактувань та різночитань) необхідним є використання 
перекладів. Проте треба обов’язково зважати на те, що цей переклад 
повинен бути офіційно визнаний відповідною течією, інакше посилання на 
текст може бути спростовано як неавторитетне для представників цієї 
течії. За умов відсутності перекладу на українську мову (або на мову, на 
якій йде навчання у школі) пряме цитування з особистим перекладом 
використовувати вкрай не рекомендується, адже навіть одне неуважне 
слово в релігійному середовищі може привнести до конотацій, про які 
автор не знав і не міг передбачити.  

З огляду на вищезазначене, використання притч як основи для 
змістовного наповнення підручника виглядає ще більш актуальним та 
виваженим, адже в подібному тексті важливі не безпосередні слова, а 
образи та смисли історії в цілому, здебільшого зрозумілі навіть поза 
історико-культурним контекстом (наприклад, історія про тигрицю та 
Будду). Проте, звісно, лише притчі не можуть стати основою змістовного 
наповнення підручника. Вони можуть слугувати поясненням, поштовхом 
для роздумів, моделювання ситуацій тощо. Базовий зміст має бути 
поданий у вигляді загальної інформації, ключових моментів віровчень та 
практик, а також ключових визначень. Таким чином, зміст має слугувати 
смисловою основою для практичних моральних навичок, які формуються 
не лише протягом уроку, але й передбачає суттєву роботу в позакласний 
час – з друзями, батьками, родичами, випадковими людьми. В цілому ж 
можна говорити про те, що «курс будується на індуктивній основі з 
залученням елементів дедуктивних розмірковувань. Теоретичний матеріал 
викладається на методах активного навчання: рольові ігри, аналіз ситуації, 
ігри-вправи, невербальні форми спілкування. Морально-етичні методи і 
закони формулюються у вигляді правил» [7], що є загальним для всіх 
курсів морально-духовного спрямування. 
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Необхідно також зважати на те, що зазначений цикл предметів за 
своєю суттю є інформативним, але має виконувати функції виховного. 
Таким чином, необхідним є використання інтерактивних та творчих 
завдань, при виконанні яких учень має взаємодіяти зі своїми однолітками, 
батьками та родичами, іншими людьми в цілому. Звісно, що при цьому 
окрім підручника має бути робочий зошит, що відображуватиме процес 
навчання, проте навіть за його відсутності методичне наповнення 
підручника варто спрямувати не просто на відтворення, а на практичне 
засвоєння пройденого матеріалу. Наприклад, при вивченні теми про 
поведінку в священних місцях можна запропонувати учням намалювати, 
як має виглядати людина, що йде до церкви, до мечеті, до синагоги, а 
потім разом з ними визначити, що є спільним, а що відмінним.  

В цілому ж у викладі матеріалу рекомендовано особливу увагу 
приділяти тому, що в широкому сенсі слова називають «загально-
людськими цінностями». Наприклад, шанобливе ставлення до священних 
для людини місць (належний одяг, тиха розмова або мовчання і т. д.), 
поважливе ставлення до старших (літніх) людей, схожа поведінка в 
сімейному колі на свята та у дні скорботи у представників різних 
релігійних традицій тощо. При цьому необхідно зважати на те, що 
переважна кількість найпоширеніших на сьогодні релігій є позаетнічними, 
тобто практично будь-який новий знайомий може виявитися будь-ким за 
віросповіданням, тому неповажливе відношення до якоїсь течії та її 
представників в цілому може завадити потенційно можливій дружбі чи 
співпраці (підтвердити та закріпити моральну основу допоможе історія про 
доброго самаритянина).  

Також при навчанні необхідно звернути увагу учнів на те, що 
сюжети (а отже, вчинки, тобто етичні дії головних персонажів) значної 
кількості шедеврів світового мистецтва містять у своїй основі релігійні 
притчі або настанови. Для розвитку цього аспекту варто запропонувати на 
сторінках підручника маловідомі репродукції картин з неявно релігійним 
сюжетом (наприклад, «Притча про загублену драхму» Рембрандта), 
запропонувати учням пояснити, що зображено, які події могли цьому 
передувати та чому вчить це зображення. Після цього необхідно навести 
оригінальний (за можливості) текст, що є основою для цього твору. 

Та навіть за дотримання всіх вищезазначених рекомендацій 
залишається найбільша проблема предметів духовно-морального спряму-
вання: як пояснити існування інших релігій та релігійних течій (а 
особливо – конфесій), якщо кожна з них претендує на володіння істиною. 
Для того, щоб не спровокувати появу внутрішньоколективних або внут-
рішньородинних конфліктів, вчитель має, перш за все, залишатися на 
основах наукового світогляду. При цьому йдеться про те, що має бути 
пояснено та аргументовано, чому дотримуватися тих чи інших етичних 
норм – це необхідність, а не давати оцінку, які з них істинні, а які хибні. 
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Ми можемо дослідити форми прояву релігійної віри у вчинках та 
повсякденні людини, проте ми не маємо права оцінювати їх як істину або 
хибу, хоча повинні вказати на неприйнятність тих чи інших норм за умов 
сучасності, і пояснити, чому. Світоглядно – це найскладніше у змісті 
підручника, саме тому академізм є основою методології, що дозволяє зняти 
суттєву частину викладених вище застережень. 

Також важливо кілька разів у викладі матеріалу зазначити, що 
релігійна традиція може мати суперечливі норми або приклади (наприклад, 
учні вже можуть знати про те, що княгиня Ольга є святою в православній 
традиції, але вона жорстоко помстилася за смерть свого чоловіка, що 
суперечить християнській нормі про прощення та смиренність), проте це 
не означає, що вони хибні, а вказує на необхідність врахування контексту. 
Необхідно звертати увагу на те, що більшість текстів є не прямими, а 
образними, символічними, тому людина могла помилитися у самостійному 
осягненні; міг не зберегтися першопочатковий варіант, а наступний містив 
помилки і доповнення, що потім виявилися суперечливими з попередніми, 
проте актуальними для часу їх написання; складності у перекладі призвели 
до багатозначних трактувань (напр., сучасна настанова «заруби це собі на 
носу» при прямому тлумаченні звучить надзвичайно жорстоко та 
незрозуміло, проте у суті своїй є фразеологізмом, що не має розумітися 
дослівно). 

Таким чином, підручники з предметів духовно-морального 
спрямування мають відповідати кільком вимогам. Звісно, перш за все це 
стосується понятійного апарату – автор, а надалі – і вчитель, який 
використовуватиме такий підручник, має чітко усвідомлювати місце релігії 
та цих уроків в загальношкільній та суспільній перспективі. Саме тому 
більш важливим є використання базової методології академічного 
релігієзнавства, яка дозволяє уникнути міжконфесійних конфліктів, адже 
не претендує на беззаперечну апріорну істину. Це тягне за собою 
необхідність «свідомо наголошувати на тому факті, що висловлювання 
«всі релігії однакові» не відповідає істині. Але виявлення характерних рис 
християнства та підкреслення їх цінності для особистості та суспільства 
має відбуватися в атмосфері толерантності та терпимості до інших релігій. 
Курс «Основи християнської культури» викладається не тому, що 
християнство є істинною релігією, якій держава чи ВУЗ надають перевагу. 
Цей курс викладається в світських закладах освіти тому, що 
християнський світогляд і християнська культура справили визначальний 
вплив на формування національної свідомості українського народу, і цей 
позитивний вплив має відчуватися і в майбутньому» [9].  

Наступним етапом має стати формування текстуального наповнення 
самого підручника. І тут дієвими залишаються рекомендації щодо всіх 
курсів духовно-морального спрямування – «Методологічним підґрунтям є 
системно-діяльнісний та особистісно орієнтований підходи до побудови 
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навчального курсу духовно-морального спрямування. Під діяльнісним 
підходом мається на увазі активне, дієве засвоєння учнями знань з 
реальним формуванням власного свідомого ставлення до життя, високого 
рівня саморозвитку, моральної, соціальної та психічної зрілості. 
Особистісно орієнтований підхід визнає дитину як найвищу цінність 
навчально-виховного процесу, яка користується своїми громадянськими 
правами і свідомо приймає суспільні обов’язки. У педагогічному сенсі цей 
підхід передбачає розуміння, прийняття, визнання дитини як вільної та 
відповідальної особистості» [7].  

Таким чином, узагальнивши методологічні складнощі у написанні 
підручників з предметів духовно-морального спрямування, проаналізу-
вавши існуючі приклади, можна зробити висновок про те, що створення 
методично виваженого підручника має відповідати наступним вимогам, 
реалізованим у текстовій та позатекстовій частинах підручника: 

– Основний інформаційний зміст має засновуватися на науковому 
підході до вивчення релігій; 

– Термінологічно виважений виклад, нейтральні та несуперечливі 
дефініції основних понять; 

– Цитування священних текстів за виданнями, що є офіційно 
визнаними представниками відповідних релігій; 

– Суттєва частина виховного та навчального матеріалу має 
базуватися на притчах; 

– Якомога ширше застосування інтерактивних методик, особливо в 
позакласній роботі (співпраця з родичами, друзями тощо); 

– Ілюстративний матеріал повинен бути широко включений у 
навчальний процес; 

– Цінності мають вивчатися не з позицій релігійної людини, а з 
точки зору їх прийнятності та значущості для суспільного 
розвитку та особистісного становлення; 

– Не можна насаджувати етичні принципи безапеляційно, шляхом 
неспростовних тверджень авторитету (віри в тому числі), 
особистісний підхід має враховувати право дитини на сприйняття 
чи не сприйняття запропонованих поглядів; 

– Залучення основ критичного мислення дозволить сформувати 
ставлення до цінностей не лише як до настанови, але й як до 
раціонально обґрунтованого та внутрішньо сприйнятого знання 
людства. 
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ЗНАЙОМСТВО З ІСТОРІЄЮ РІДНОГО КРАЮ  

У КОНТЕКСТІ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ 
(НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ КРАЄЗНАВЧОГО ГУРТКА  

НВК c. ВЕРБОВЕЦЬ) 
 
Виховання підростаючого покоління – один із пріоритетних 

напрямів державної політики. Розробляючи дану тему, ми опираємося на 
багатий досвід традиційної педагогічної та методичної думки. Однак ще 
досить гострими залишаються такі питання, як роль і місце духовних 
цінностей у вихованні дітей, ставлення сучасників до духовних цінностей у 
повсякденному житті, праці, творчості, формування духовної культури у 
підростаючого покоління. Перед сучасною школою постає завдання 
розвитку духовності учнів. Яскравим прикладом такої діяльності може 
слугувати робота гуртка «Фольклор та етнографія народу України» на 
базі НВК с. Вербовець, яка спрямована на дослідження та популяризацію 
природних і духовних багатств Подільського краю. 

Ключові слова: благочестя, подвижництво, любов, добро, істина, 
мала Батьківщина. 

 
Воспитание подрастающего поколения – одно из приоритетных 

направлений государственной политики. Разрабатывая данню тему, мы 
опираемся на богатый опыт традиционной педагогической и 
методической мысли. Однако еще достаточно острыми остаются такие 
вопросы, как роль и место духовных ценностей в воспитании детей, 
отношение современников к духовным ценностям в повседневной жизни, 
труде, творчестве, формировании духовной культуры у подрастающего 
поколения. Перед современной школой стоит задача развития духовности 
учащихся. Ярким примером такой деятельности может служить работа 
кружка «Фольклор и этнография народа Украины» на базе УВК 
с. Вербовец, которая направлена на исследование и популяризацию 
природных и духовных богатств Подольского края. 

Ключевые слова: благочестие, подвижничество, любовь, добро, 
истина, малая Родина. 
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The Education of the growing up generation is one of the priority 
directions of the governmental policy. Working on this theme, we rely on the 
rich experience of the traditional pedagogical and methodological ideas. 
Nevertheless there are a of lot relevant questions such as: the role and the place 
of the cultural wealth in the education of the children, the attitudes of the 
contemporaries to the cultural wealth in the everyday life, work, creativity, the 
forming of the cultural wealth of the growing up generation. There is a task to 
schools to develop the cultural wealth of students A vivid example of such work 
is the work of the group «The Folklore and the Ethnography of the Ukrainians» 
on the basis of EPC, (Verbovets) which is aimed at the study and promotion of 
the natural and cultural riches of the Podolsk region. 

Key words: piety, devotion, love, kindness, truth, small homeland.  
 
Радикальні зміни, що відбуваються в житті нашого суспільства, в 

тому числі у сфері освіти, вимагають всебічного осмислення. Багаторічне 
відчуження людини від справжньої духовної культури, національних 
коренів і традицій, від віри призвело до кризи суспільної свідомості, що 
виразилася у вкрай несприятливій атмосфері суспільства: діти живуть і 
зростають у нестабільних умовах, в умовах кризи у сфері книговидання, 
кіновиробництва, зменшення кількості бібліотек, музеїв та збіднення їх 
фондів, зменшення мережі позашкільних навчальних установ, закладів 
освіти І–ІІ рівнів акредитації тощо. На цьому тлі виникають такі явища, як 
дитяча праця, торгівля дітьми, дитяча проституція, бездоглядність, 
бродяжництво тощо. Ці процеси є наслідком соціальної нестабільності, 
недієвості регулятивних механізмів, невизначеності програм кардиналь-
ного реформування суспільства у гуманітарно-культурній сфері [1, с. 35]. 

Велика роль у вирішенні піднятих питань відводиться педагогічній 
науці, а саме – процесу виховання. Свого часу, з цього приводу 
митрополит Андрій Шептицький писав: «Пам’ятайте, що християнське 
виховання є більшим добром, ніж усі добра світу! Коли б ви навіть не 
мали, що лишити своїм дітям, – то як тільки подали їм справжню 
побожність, як тільки навчили чесної праці та правості, як тільки встерегли 
їх від неморальності, – то лишаєте їм у спадщині найбільше добро, яке 
тільки можете їм дати» [2]. 

Виховання – це постійний процес, в якому вихователь допомагає 
дитині пізнавати свої можливості, здібності, зацікавлення; показує, як і для 
чого жити, щоб ставати людянішою [3, с. 168]. Іншими словами, 
покликання будь-якого вихователя, батьків, учителів, чи кожного, хто має 
відношення до цієї справи, – виховувати серце людини. Реалізація цього в 
свідомості українського народу немислиться без християнських ідеалів та 
цінностей.  

До загальнолюдських моральних цінностей завжди відносили ті, що 
відображали моральні потреби суспільного розвитку, а саме: повагу до 
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життя і свободи, відповідальність перед людьми, чесність, порядність, 
ввічливість, доброту, терпимість, працелюбність тощо. Цінностям діти 
навчаються поступово значною мірою − в процесі копіювання вчинків 
дорослих, яких вони люблять і поважають, ототожнюють себе з ними. 
Шлях до духовності в кожної людини суто індивідуальний. Докази цього 
знаходимо в родинній педагогіці, яка має багато спільного в різних народів 
і в різних культурах. Як свідчить історія людства, національно-духовні 
надбання народу ретельно виформовуються впродовж багатьох тисячоліть. 
Духовні базові цінності кожного народу акумулюються в національній 
культурі, зокрема в міфології, фольклорі, мистецтві, традиціях, звичаях, 
обрядах тощо, і мають своєрідний національний характер. Духовний 
витвір народу зберігається в казках, легендах, піснях, загадках, 
прикладному мистецтві, в традиціях і обрядах, закріплюється в народному 
календарі [4, с. 64]. 

Перед сучасною школою стоїть головне завдання – закласти 
фундамент духовного становлення особистості, сформувати уявлення про 
норми християнської моралі й системи цінностей в учнів. Особливого 
значення проблема відродження духовності набуває в питанні релігійної 
освіти. 

Завдання сучасної школи: у тісному зв’язку з Православною церквою 
залучити школярів до глибини християнського світогляду, розвинути у них 
моральні почуття, особисту суспільну позицію, у якій головна моральна 
цінність – це життя за законами християнської моралі. 

Треба ставити собі за мету: 
 ознайомлювати учнів з історією Старого та Нового Заповіту, 

історією розвитку християнства; розкривати зміст основних 
релігійних понять та образів; 

 розкривати значення Православної церкви в історії нашої держави 
та ролі Православної церкви в житті народу України; 

 формувати інтерес учнів до життя біблійних образів; 
 виховувати любов до культурної спадщини українського народу 

через розкриття змісту православного мистецтва: музики, 
іконопису, архітектури, літературних джерел; 

 залучати дітей до моральних засад християнської культури, як 
традиційної для народу України, шляхом вивчення текстів 
Священного Писання, церковної історії (приклади із життя 
історичних осіб), мистецтва. 

Треба допомагати учням: 
 розкривати зміст високих моральних цінностей християнства, 
 подати школярам основні, фундаментальні орієнтири істини, 

добра, любові (у зразках православного життя), на основі віри, 
надії, любові; 
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 розвивати у школярів здатність до співчуття, співпереживання; 
 знайомити учнів із традиційними українськими православними 

святами. 
У пошуках засобів гуманізації виховного процесу в сучасній школі 

необхідно намагатися орієнтувати педагогічну науку та практику на 
самоцінність людської особистості школяра. Метою шкільного виховання 
є створення і забезпечення умов, які сприяють повноцінному особис-
тісному розвитку кожної дитини. 

Отже, виховний процес у сучасній школі має бути зорієнтованим на 
особистість школяра, формування його моральної свідомості, внутрішніх 
цінностей, що виражаються у його поведінці [5]. 

Також велике значення для виховання любові до християнських 
цінностей має ознайомлення учнів з історичною, культурною, національ-
ною, географічною, природно-екологічною своєрідністю рідного краю. 
Краєзнавчий підхід в освіті дітей дає можливість гуманізувати виховний 
процес, вибрати освітній маршрут для вихованців не тільки в 
інформаційно-просвітницькому, але й в емоційному плані. Знайомлячись із 
рідною місциною, її пам’ятками, дитина вчиться усвідомлювати себе як 
таку, що існує в певний часовий період, у певних етнокультурних умовах, і 
в той же час залучатися до скарбів національної та світової культури. 

Використовуючи в роботі з дітьми краєзнавчий матеріал, 
виховуються патріотичні почуття, які залишаться на все життя і 
сприятимуть духовному розвитку особистості. Краєзнавство – соціально 
значимий і необхідний напрям у роботі з дітьми. Його значення важко 
переоцінити: виховуючи дітей на подіях, тісно пов’язаних з історією 
рідного краю, ми тим самим формуємо глибоку прив’язаність до нього, 
почуття гордості. Знайомство з історією, культурою, природою, побутом 
людей, які живуть поруч, дозволить краще відчути рідне місто та село, а 
значить стати творцем своєї малої Батьківщини. 

Мета дослідження полягає у вихованні почуття любові до свого 
рідного краю, Батьківщини, народу, традицій та звичаїв; формуванні 
моральних, духовних та історико-культурних цінностей, високої мовної 
культури. 

Досягнення мети забезпечить виконання таких завдань: 
 збагатити розвивальне середовище матеріалами про рідний край 

(дидактичні ігри, предмети мистецтва, продукти творчості митців 
рідного села чи міста); 

 включити до педагогічної діяльності краєзнавчий матеріал 
відповідно до мети розвитку дитини, її вікових особливостей та 
інтересів; 

 створити умови для самостійної та спільної з дорослими роботи з 
краєзнавчим матеріалом; 

 забезпечити соціально-емоційне благополуччя дитини, діагнос-
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тику змін у її розвитку. 
Систематичні заняття сприятимуть формуванню у дітей грома-

дянських якостей: інтересу до минулого та сьогодення; любові до рідного 
краю, його історії; бережного ставлення до довкілля й турботи про нього; 
розуміння краси природи, результатів людської праці, людських взаємин, 
уболівання за відродження національної культури; шанобливе ставлення 
до народних традицій та звичаїв, рідної мови. 

Побудова навчального процесу передбачає, що педагог вносить у 
кожне заняття краплинки духовності, здійснює цю роботу постійно, 
системно та комплексно, що дозволяє краплинкам злитися і утворити 
потужний потік духовності, спрямований до дитячих душ [6, с. 3]. 

1. Саме в даному напрямі на базі НВК с. Вербовець активно працює 
гурток «Фольклор та етнографія народу України». Нам вдалося налагодити 
співпрацю між Вінницьким державним педагогічним університетом 
ім. М. Коцюбинського та школою. Так, у листопаді 2011 р. було укладено 
договір про спільну реалізацію програми «Народна культура Поділля в 
національному вихованні дітей та молоді» з кафедрою етнології Інституту 
історії, етнології і права ВДПУ ім. М. М. Коцюбинського.  

У листопаді 2012 р. за участю наших дітей у стінах університету 
було проведено фотовиставку «Епітафія українській хаті?..», головною 
метою якої було виховати в молодого покоління почуття гордості за 
рідний край і почуття любові до своєї Батьківщини, формувати потребу 
знати своє коріння, зберігати духовні надбання українського народу та 
творити милосердя. 

На період 2013–2014 рр. укладено новий договір, що також 
сприятиме патріотичному та духовному вихованню нашої молоді. Вже 15 
жовтня 2013 р. було проведено відкриття фотовиставки «Православні 
храми Мурованокуриловеччини» в педуніверситеті. Її організував і привіз 
до рідного університету автор, випускник інституту історії, етнології та 
права, нині – вчитель історії НВК с. Вербовець Роман Крохмалюк. До 
проведення заходу долучилися члени фольклорно-етнографічного гуртка, 
що діє на базі НВК «ЗНЗ-ДНЗ с. Вербовець», які чудово справилися з 
роллю ведучих і розповіли про виняткову роль християнства в історії 
нашої держави. У відкритті виставки взяти участь завідувач кафедри 
філософії, соціально-політичних дисциплін та етнології, професор 
О. А. Коляструк, заступник директора з виховної роботи Інституту історії, 
етнології та права, доцент В. А. Тучинський, студенти Інституту історії, 
етнології та права та Інституту педагогіки, психології і мистецтв. 
Напрочуд щиро й зворушливо лунали пісні у виконанні вокального 
ансамблю «Дзвіночок» Мурованокуриловецького районного Будинку 
дитячої творчості, роботою якого керує Л. І. Романовська. Особливо 
вразив присутніх твір «Краю мій», який Людмила Іванівна (білоруска за 
походженням) написала для своїх маленьких вихованців [5; 7]. 
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Таким чином, піднесення пріоритетів духовності, формування 
духовної культури, виховання високоосвічених і високоморальних 
особистостей можливе лише на засадах національних і загальнолюдських 
цінностей. Розв’язувати ці проблеми необхідно разом, залучаючи до 
співпраці громадські, молодіжні, дитячі, релігійні організації, батьків, 
педагогів – усіх, кому небайдужа доля дітей і молоді, майбутнє України. 
Тим часом, як зауважує завідувач кафедри педагогіки Дрогобицького 
педуніверситету професор О. Вишневський, у європейських державах, 
зокрема у Німеччині, релігія входить до державного компоненту освіти, 
«заперечуючи такий шлях, залишаємо свідомість дитини та її «вмістилище 
духовного» незахищеним, відкритим для наповнення різними сурогатами 
духовності аж до сатанізму, бо святе місце порожнім не буває [8, с. 43].  
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ 

 
Оцінка рівня сформованості професійної комунікативної компете-

нтності майбутнього фахівця аграрного профілю через комплекс 
критеріїв і показників потребує серйозного наукового обгрунтовування не 
тільки в теоретичному, а й у практичному плані. Дослідження проблеми 
формування професійної комунікативної компетентності майбутніх 
фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу має 
передбачати розробку чіткої системи вимiрювання рівня її сформо-
ваностi. 

Ключові слова: професійна комунікативна компетентність; 
компетентнісний підхід; майбутній фахівець аграрного профілю; 
критерії, показники, рівні сформованості. 

 
Оценка уровня сформированности профессиональной коммуника-

тивной компетентности будущего специалиста аграрного профиля через 
комплекс критериев и показателей требует серьезного научного 
обоснования не только в теоретическом, но и в практическом плане. 
Исследование проблемы формирования профессиональной коммуника-
тивной компетентности будущих специалистов аграрного профиля на 
основе компетентностного подхода предвидит разработку четкой 
системы измерения уровня ее сформированности.  

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная компетент-
ность; компетнтностный подход; будущий специалист аграрного 
профиля; критерии, показатели, уровни сформированности. 

 
The estimation of the level of formation the professional communicative 

competence of future agrarian experts through the complex of criteria and 
indicators needs serious scientific justification not only in theory but also in 
practical terms. Investigating the formation of professional communicative 
competence of future agricultural experts on the basis of competence-based 
approach should include the development of accurate measurement of its 
formation. 

Key words: professional communicative competence; competence-based 
approach; future agrarian expert; criteria, indicators, levels of its formation. 
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Згідно нашого дослідження вважаємо доцільним оцінювати рівень 
сформованості професійної комунікативної компетентності майбутнього 
фахівця через комплекс критеріїв і показників, для визначення яких 
потрібне серйозне наукове обгрунтовування не тільки в теоретичному, а й 
у практичному плані. Добираючи критерії професійної комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю, ми виходили з 
того, що: по-перше, процес формування досліджуваної компетентності 
здійснюється у взаємозв’язку, цілісності і взаємовпливі особистості 
майбутнього фахівця, навчальної діяльності, сформованих педагогічних 
умов, життєвих подій і ситуацій професійної комунікації; по-друге, 
необхідно зважати на сутнісну характеристику і прогностичну модель 
системи професійної комунікативної компетентності; по-третє, слід 
ураховувати роль і місце зазначеної компетентності в структурі 
професійної діяльності, і по-четверте, аналіз критеріїв повинен виявляти 
ступінь розвитку того чи іншого компонента професійної комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю. 

Тематику компетентнісного підходу в професійній освіті 
досліджували вітчизняні вчені Н. М. Бібік, О. В. Овчарук, О. І. Пометун, 
О. Я. Савченко, Н. С. Побірченко та ін. Досліджуючи проблематику 
професійної підготовки майбутніх фахівців Л. П. Кістанова встановила, що 
в систематизованому вигляді висвітлюють певну сферу професійної 
діяльності; з іншого боку, дають змогу подати мову як систему, що 
функціонує у сфері професійно-орієнтованої комунікації [9].  

Слід ураховувати якість знань, яка, як справедливо переконує 
С. У. Гончаренко [6, с. 373], передбачає співвідношення видів знань 
(закони, теорії, прикладні, методологічні, оцінювальні знання) з 
елементами змісту освіти й тим самим з рівнями їх засвоєння. А «весь 
процес навчання можна уявити як сходження від знань-ознайомлень до 
знань-трансформації» [2, с. 47]; або «від рівня впізнавання до творчого 
рівня» [5, с. 111]. Дослідник І. Я. Лернер [11, с. 9] слушно наголошує на 
тому, що для педагогіки знання на першому рівні засвоєння можна 
визначити як свідомо сприйняту й зафіксовану інформацію про ті чи інші 
об’єкти дійсності. 

У педагогічній практиці різні характеристики якості знань 
(гнучкість, глибина, оперативність, систематичність, міцність тощо), 
звичайно вимірюють за допомогою тестів, використовуючи коефіцієнт 
засвоєння, коефіцієнт усвідомленості за В. П. Беспальком [1, с. 5] та 
коефіцієнт автоматизації. Дослідження критеріїв широко висвітлено в 
роботах зарубіжних та вітчизняних вчених. Детальне вивчення цієї 
проблеми проведене Р. Гарднером і У. Ламбертом, які виокремили 
інструментальну та інтегративну складові мотиваційного критерію [13]. 
Дослідник також зазначає: «Крім відбору показників, необхідне 
встановлення певної залежності між фактичними значеннями показників і 
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базовими, або еталонними, значеннями» [12, с. 66]. Вчені, які вивчали 
обізнаність майбутніх фахівців з фаховою лексикою та учнів з навчально-
термінологічною лексикою, найчастіше використовували такі рівні: 
низький, середній, достатній, високий 4, с. 15; незадовільний, низький, 
задовільний, достатній, вище достатнього 10, с. 18; низький, середній, 
вище середнього та високий 8, с. 25. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування комплексу критеріїв, 
показників та рівнів сформованості професійної комунікативної компе-
тентності майбутніх фахівців аграрного профілю. 

Враховуючи аналіз досліджень та досвід педагогічної діяльності, ми 
визначили такі критерії професійної комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців аграрного профілю: а) мотиваційний; б) пізнавальний; 
в) прагматичний. 

Зазначені нами критерії співвідносяться відповідно з компонентами: 
мотиваційний – з особистісним, пізнавальний – з когнітивним, а 
діяльнісний – з прагматичним. 

Слід зазначити, що послідовність розміщення критеріїв не має 
принципового значення, оскільки процес формування професійної 
комунікативної компетентності на засадах компетентнісного підходу є 
замкненим циклом без чітко вираженого початку і кінця, тому 
застосування відповідних педагогічних методів узгоджується з кінцевими 
або проміжними його результатами. На цій основі процес формування 
професійної комунікативної компетентності на засадах компетентнісного 
підходу має постійно коригуватися з урахуванням інформації про його 
окремі компоненти. Запропоновані критерії відповідають такому випадку 
багатокритеріального підходу, коли процес оцінюється поетапно, в 
динаміці, і на кожному етапі вводиться самостійний критерій або його 
показник. До кожного критерію добиралися такі показники, якi можна 
було б легко i швидко зареєструвати. Реєстрація виявлених показників у 
процесі дослідження вимагала організації спеціальних заходів для 
спостереження за їх змінами та уточнення змісту окремих показників. 

Зупинимося на характеристиці кожного з критеріїв та показників. 
Пізнавальний критерій характеризує, передусім, володіння майбутніми 
фахівцями аграрного профілю професійними назвами як складовою 
професійної комунікативної компетентності. Ця ознака сформованості 
ПКК може вимірюватися такими показниками, як: обсяг, якість та дієвість 
знань з професійної комунікативної діяльності. 

Реєструючи обсяг знань, варто враховувати: як майбутній фахівець 
формулює визначення професійних понять, розкриває їх зміст, знаходить 
ієрархічні та інші залежності між ними; якою кількістю професійних назв 
він оперує, що репрезентативно відображають навчальний матеріал 
відповідно до освітнього стандарту. 

Природно, що для здійснення будь-якої діяльності людина має бути 
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вмотивованою до неї, відчувати потребу діяти. Тому визначення 
пізнавального критерію ПКК є необхідним, але недостатнім для 
оцінювання професійної комунікативної компетентності майбутніх 
фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного підходу. 
Інструментальна передбачає бажання оволодіти словами для певних 
практичних цілей (щоб знайти високооплачувану роботу, читати 
відповідну літературу, скласти іспити, пройти співбесіду або отримати 
підвищення). Ця категорія також включає і негативні фактори, такі, як 
страх перед невдачею, комплекси, тощо. В той час як інтегративна група 
детермінується такими компонентами та факторами, які дають змогу брати 
активну участь у професійній комунікації. 

Хоча в науковій літературі існують різні підходи до складного та 
багатокомпонентного мотиваційного процесу, в результаті теоретично-
експериментального пошуку виділені такі показники мотиваційного 
критерію професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців 
аграрного профілю: а) наявність пізнавально-комунікативних потреб; 
б) пізнавального інтересу до професійних комунікативних елементів; 
в) наявність внутрішніх мотивів засвоєння професійних назв і фахових 
понять; г) бажання підвищити культурний та інтелектуальний рівень. 

Розглянуті вище критерії та їх показники набувають стійкості за 
наявності позитивного ставлення й готовності до професійної діяльності. 
Зазначається, що критерії мають враховувати: чому і в ім’я чого діє 
суб’єкт; що він чинить; як, якими засобами він користується і за яких умов 
[3, с. 176]. Тому третім критерієм сформованості ПКК майбутніх фахівців 
аграрного профілю є прагматичний. До показників прагматичного 
критерію професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців 
аграрного профілю слід віднести: а) застосування умінь, навичок та 
здатностей до практичної діяльності, спрямованої на виконання 
професійно-комунікативних завдань; б) участь в професійних об’єднаннях, 
гуртках, товариствах; в) творчу активність, зокрема комунікативно-
мовленнєву, яка зумовлює ініціативність у професійному мовленні, 
емоційність. 

Такий показник, як творча активність майбутнього фахівця потребує 
уточнення тому, що в психології розглядається як складова частина більш 
глобального явища – креативності. 

Показник дієвості характеризується сформованістю практичних 
умінь: використовувати професійні назви в усному і писемному мовленні; 
працювати зі спеціальними словниками та визначати наукові професійно-
термінологічні слова; виділяти з тексту фахові поняття і пояснювати, з якої 
вони наукової галузі. 

Отже, критерії і показники сформованості професійної комунікатив-
ної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах 
компетентнісного підходу ми демонструємо в таблиці. 
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Таблиця 
Критерії та показники сформованості ПКК майбутніх  

фахівців аграрного профілю 
 

Критерії Показники 

Мотиваційний 

Наявність пізнавального інтересу до професійних назв та 
фахових понять; наявність пізнавально-комунікативних 
потреб; наявність зовнішніх та внутрішніх мотивів засвоєння 
професійних комунікативних елементів; бажання підвищити 
культурний та інтелектуальний рівень. 

Пізнавальний 

Обсяг знань професійних комунікативних елементів; 
якість знань професійних назв і фахових понять; розуміння 
сутності та особливостей професійних назв та фахових понять; 
здатність до синтезу, аналізу, узагальнення та структурування 
професійних назв та фахових понять. 

Прагматичний 

Дієвість знань професійних комунікативних елементів, 
сформованість практичних вмінь вживання професійних назв 
та фахових понять в усному і писемному мовленні; практична 
діяльність, спрямована на виконання професійно-комунікатив-
них завдань; виявлення комунікативно-мовленнєвої творчої 
активності; участь в об’єднаннях, гуртках, товариствах 
професійного комунікативного спрямування. 

 
Зважаючи на особливості аграрної освіти, пов’язаної з наявністю 

розбіжностей у навчальному процесі підготовки фахівців різних напрямів 
підготовки, або як їх ще називають – фахові спрямування, агробіологічні: 
агрономія, плодоовочівництво і виноградарство, селекція і генетика 
сільськогосподарських культур, технології закритого ґрунту, захист 
рослин, екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування, лісове і садово-паркове господарство; технічні: 
технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів, 
технологія зберігання та переробки зерна, процеси, машини та обладнання 
агропромислового виробництва; економічні та інші (на прикладі УНУС 
(Уманський національний університет садівництва)), зазначені показники 
потребують специфічної деталізацій залежно від факультету та 
спеціалізації. Зокрема, на факультеті агрономії формування досліджуваної 
компетентності у майбутніх фахівців ускладнюється розпорошеністю 
професійних знань за низкою як природничо-гуманітарних, так і фахових 
та спеціальних дисциплін. Крім того, для успішного формування фахового 
понятійного апарату майбутні фахівці, які навчаються на цьому 
факультеті, мають засвоїти професійні комунікативні елементи латинсь-
кого та давньогрецького походження. Тому, крім вмінь працювати зі 
спеціальними словниками та виділяти з тексту слова і пояснювати, з якої 
вони наукової галузі, додатковими, специфічними саме для майбутніх 
агрономів є вміння: з’ясувати етимологію слова; встановити латинський чи 
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грецький етимон назви; поділити слово на структурні частини, і, звичайно, 
запам’ятати його, що й визначатиме послідовність процесу формування 
професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного 
профілю. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо «рівень» як шкалу 
вимірювання, ступінь якості або здатності суб’єкта, то в такому разі 
«рівень» має визначатися набором об’єктивних факторів – критеріїв та 
показників, які дають змогу комплексно оцінити певне педагогічне явище 
та мати відповідне теоретичне і практичне обґрунтування сформованості 
ПКК майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах компетентнісного 
підходу. 

Дослідник може довільно, по-своєму встановлювати кількість 
«рівнів», беручи за основу їх виділення різні критерії і наповнюючи 
кожний рівень відповідним змістом. Ураховуючи вищезазначені 
дослідження та поділяючи думку з А. М. Гуржія, який виокремлює чотири 
рівні: низький – рецептивно-продуктивний; середній – репродуктивний; 
достатній – конструктивно-варіативний; високий – творчий [7, с. 11], нами 
було виділено чотири рівні сформованості професійної комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю. Відповідно: 
а) низький (продуктивний); б) середній (репродуктивний); в) достатній 
(конструктивний); г) високий (креативний). Рівень сформованості профе-
сійної комунікативної компетентності визначаємо як шкалу вимірювання 
досягнутих майбутніми фахівцями аграрного профілю результатів в 
оволодінні знаннями, уміннями і їх реальної поведінки в модельованих 
ситуаціях професійного спілкування. 

Отже, дослідження проблеми формування професійної комунікатив-
ної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на засадах 
компетентнісного підходу має передбачати розробку чіткої системи 
вимірювання рівня її сформованості. Відсутність такої системи та 
відповідного методичного інструментарію стримує педагогів вищої 
професійної школи в оцiнцi своєї роботи та об’єктивній диференціації 
майбутніх фахівців. У зв’язку з цим ми розглянули, проаналізували та 
визначили критерії, показники та рівні сформованості професійної 
комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю на 
засадах компетентнісного підходу. 
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ПРИЛУЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ЦІННОСТЕЙ 

ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
Стаття присвячена проблемам формування духовних цінностей 

студентів класичного університету. У дослідженні з’ясовано провідні 
тенденції вивчення проблеми в педагогічній теорії вищої школи. Визначено 
зміст цінностей духовної культури, які необхідно прищепити в процесі 
здобуття університетської освіти. Обґрунтовано організаційно-педаго-
гічні умови формування духовних цінностей. Наголошено на потребі 
відродження виховних традицій української етнопедагогіки та активізації 
доброчинної діяльності як визначальних чинниках формування духовного 
світогляду особистості студента.  

Ключові слова: духовні цінності, духовна культура, виховні 
традиції, доброчинна діяльність.  

 
Статья посвящена проблемам формирования духовных ценностей 

студентов классического университета. В исследовании представлено 
основные тенденции изучения проблемы в педагогической теории высшей 
школы. Определено содержание ценностей духовной культуры, которые 
необходимо привить в процессе получения университетского образования. 
Обоснованы организационно-педагогические условия формирования духов-
ных ценностей. Акцентировано внимание на необходимости возрождения 
воспитательных традиций украинской этнопедагогики и активизации 
благотворительной деятельности как определяющих факторах формиро-
вания духовного мировоззрения личности студента. 

Ключевые слова: духовные ценности, духовная культура, воспита-
тельные традиции, благотворительная деятельность. 

 
The article is devoted to the problem of formation the spiritual values of 

students in educational activity of classical university. The condition of the 
problem in pedagogical theory of higher educational. The model of forming of 
spiritual values is theoretically grounded. Pedagogical conditions of forming of 
readiness of students are viewed. It is important to practice the traditions of 
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Ukrainian ethnopedagogics and philanthropy. There have been suggested the 
experimental verifying of the effectiveness of forming of spiritual values. The 
author proposes to step up the tradition of charity and spiritual culture for the 
education of students 

Key words: spiritual values, spiritual culture, educational traditions, 
philanthropy, tradition of charity. 
  

Оновлення освітньої системи незалежної української держави 
передбачає формування сприятливих умов для становлення й розвитку 
творчої діяльної, вольової особистості з глибоким почуттям національної 
гідності та громадянської відповідальності. Досягнення означеної мети 
неможливе без прилучення зростаючого покоління до цінностей духовної 
культури. Адже саме в них сконцентровано наукові відкриття, морально-
етичні норми та творчі звершення, що визначають подальший культурний 
поступ людства.  

Означена потреба знайшла своє відображення у низці нормативно-
правових і програмних документів: Національній доктрині розвитку 
освіти, Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), 
Концепції національного виховання студентської молоді, Концептуальних 
засадах гуманітарної освіти в Україні та ін. Зокрема у Національній 
доктрині розвитку освіти зазначено, що «освіта сприяє національній 
самоідентифікації, розвитку культури Українського народу, оволодінню 
цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями» [5].  

Проблема прилучення молоді до цінностей духовної культури 
набуває особливого значення в умовах класичного університету. Позаяк 
класична університетська освіта є інституцією, яка одночасно повинна 
відповідати духовним запитам студентів, забезпечувати їх професійне 
становлення та задовольняти соціальне замовлення не тільки у підготовці 
висококваліфікованих фахівців, а й виступати провідним центром 
формування інтелектуальної, творчої, наукової еліти з усталеним 
моральним імперативом, гуманістичним світоглядом та національною 
самосвідомістю. 

Відтак перед сучасною педагогічною наукою постає нагальне 
завдання щодо створення й функціонування цілісної системи прилучення 
студентів класичного університету до духовної культури в її 
національному й загальносвітовому різномаїтті.  

Психологічні аспекти прилучення особистості до духовних 
цінностей знайшли відображення в працях І. Беха, М. Боришевського, 
О. Зеліченка, В. Знакова, В. Константинова, В. Москальця, Е. Помиткіна, 
В. Пономаренка, Ж. Юзвак та ін. Питання взаємозв’язку духовності та 
сучасної системи освіти вивчали О. Вишневський, А. Дорошенко, 
В. Зінченко, О. Киричук, Н. Нікандров, О. Олексюк, Ю. Сурмяк, В. Сло-
бодчиков, А. Фасоля, В. Шадриков, Г. Шевченко, П. Щербань, Н. Щур-
кова. Проблеми виховання духовної культури як визначальної складової 
професійного становлення стали предметом дослідження К. Артамоновой, 
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Б. Вульфова, В. Долженка, І. Зязюна, Р. Кубанова, О. Рувінського, Л. Си-
доренко та ін.  

Наукові пошуки вітчизняних вчених дозволили зробити низку 
важливих узагальнень. Так, у дослідженні В. Долженка доведено тісний 
зв’язок між опануванням духовними цінностями та ставленням студентів 
до майбутньої професійної діяльності. Це ставлення є інтегральним 
показником ціннісного ставлення до навчальної діяльності й можливістю 
реалізації свого потенціалу як особистості в системі суспільних 
взаємовідносин [3, с. 44–45].  

В результаті експериментальної діяльності Л. Сидоренко з`ясовано, 
що систематичне залучення студентів до вчинкової діяльності, вико-
ристання різноманітних форм роботи (клубів за інтересами, гуртків, 
нестандартних виховних годин, диспутів, урочистих свят, конференцій) 
сприяють підвищенню духовної культури сучасного українського 
студентства [6, с. 39]. 

Водночас поза увагою науковців залишилася проблема формування 
сталої системи заходів, спрямованих на прилучення студентської молоді 
до духовних цінностей в умовах університетської освіти.  

Провідну мету нашого дослідження вбачаємо у виявленні й 
уточненні організаційно-педагогічних умов формування духовної культури 
студентів у процесі ознайомлення з національними і загальнолюдськими 
духовними цінностями. Означена мета реалізувалася в окресленні 
сучасних тенденцій педагогічної науки щодо прилучення студентської 
молоді до цінностей духовної культури в умовах вищого навчального 
закладу. 

Аналіз джерельної бази засвідчив потребу у вивченні проблеми на 
теоретичному і практичному рівнях.  

Теоретичний рівень надає змогу визначити систему вихідних ідей, 
параметрів, дефініцій, які покладені в основу розуміння сутності 
досліджуваного процесу, наукового опису досліджуваних фактів, їх 
аналізу, узагальнення і синтезу, містить наукове обґрунтування системи 
прилучення студентів до цінностей духовної культури. Теоретичними 
засадами дослідження є: визначення сутності прилучення студентів до 
цінностей духовної культури як наукового поняття, принципів (гума-
нітаризації, гуманізації, науковості, культуровідповідності, суспільної 
спрямованості, патріотичного виховання в колективі та через колектив, 
етнізації навчально-виховного середовища, демократизації); функцій 
(навчальна, виховна, розвивальна); критеріїв, показників та рівнів 
духовного розвитку студентів як результату прилучення до цінностей 
духовної культури. 

Практичний рівень передбачає експериментальну апробацію систе-
ми прилучення студентів класичного університету до цінностей духовної 
культури.  

Структура форм, методів і заходів системи прилучення студентів до 
цінностей духовної культури повинна реалізуватися за такими напрямами: 
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1) в процесі опанування навчальних дисциплін суспільно-гума-
нітарного циклу; 

2) під час позааудиторної виховної роботи; 
3) облаштування навчально-виховного середовища; 
4) підвищення методичної й культурологічної компетентності 

викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін, кураторів акаде-
мічних груп;  

5) розробка методичного забезпечення самоосвіти студентів. 
Застосування зазначених концептуальних підходів надає змогу 

визначити прилучення студентської молоді до цінностей духовної 
культури як систему науково обґрунтованих педагогічних дій та заходів у 
освітньому процесі вищого навчального закладу (класичного універ-
ситету), побудовану з урахуванням специфіки й вимог до системи освіти у 
вищій школі. Реалізацію концепції спрямовано на якісне перетворення 
існуючої практики прилучення студентської молоді до цінностей духовної 
культури. 

Щодо змістовного наповнення процесу прилучення студентів до 
духовних цінностей перевагу надаємо виховним традиціям, збереженим 
вподовж віків у етнопедагогічній спадщині народу.  

Кожен етнос відповідно до суспільно-історичного розвитку накладає 
свій відбиток на зміст виховання дітей та молоді. Водночас він зберігає 
основний стрижень, в якому відображено визначальну сутність 
етнопедагогічної системи. Її провідним носієм і пильним охоронцем є 
традиції народу, що в етнізації дітей та молоді посідають чільне місце. 

Традиція – це досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки та ін., 
що склалися історично й передаються з покоління в покоління. 
Педагогічне значення традицій полягає в тому, що вони водночас 
виступають як результат виховних зусиль народу впродовж багатьох віків і 
як незмінний виховний засіб. У системі традицій кожен народ відтворює 
себе, свою духовну культуру, характер і психологію. Звичаї й обряди в 
етнопедагогіці виступають як форма вияву традиції. Відтак їх зміст і 
педагогічна роль за сутністю є ідентичними: обидві слугують засобом 
збереження і передачі від покоління до покоління досвіду народу, 
зміцнення порядку й форм життя, регламентації та контролю поведінки 
індивідів, посилення їх зв’язку з тією соціальною групою (нацією, 
суспільною верствою, формацією), до якої вони належать. 

При залученні етнопедагогічних традицій у виховний процес 
керувалися наступними критеріями:  

– традиції (в повному їх різноманітті) існують у загально-
українському контексті, відтак звичаї й обряди, що їх утворюють, 
концентрують етнорегіональну самобутність; 

– ознайомлення з традиціями відбувається на рівні звичаїв і 
обрядів; 

– з-поміж значної кількості звичаїв і обрядів добираються такі, що 
спрямовані на доброчинну діяльність як визначальний чинник 
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виявлення духовності особистості.  
Останній критерій набуває актуальності з огляду на те, що звичаї і 

обряди часто виконуються під час святкувань. Проте свята часто 
зумовлюють егоїстичне, споживацьке ставлення до світу. Студенти 
зізнаються, що для них Новий рік  це лише святкова атрибутика, 
подарунки, розваги. Відтак у святковому дійстві відсутня традиція 
доброчинності. Водночас новорічні святки були з давніх часів перш за все 
днями духовного очищення, милосердя та добрих справ. Годилося 
очистити себе від злих думок і намірів, утвердитися в добрі та милосерді, 
любові до всього, що тебе оточує. 

За визначенням проф. І. Беха доброчинність – це внутрішня 
налаштованість здійснювати духовно-моральні вчинки [1, с. 246]. 

Доброчинна діяльність розпочинається зі щоденного спілкування з 
людьми, з уміння розуміти їх, відчувати їх клопоти, бачити, що в них на 
душі, вміти ставити себе на їх місце. Якщо це людині вдається, то вона не є 
вже самообмеженою і має тут місток для доброчинності. 

Навчання мистецтва думати про інших спирається на силу душі  
й водночас є засобом її розвитку. Власне догляд за хворим і немічним, 
увага до людей будь-де вважалися чи не найкращою школою вдоско-
налення добрих сил душі, які йдуть від самопосвяти та від самодисципліни 
[2, с. 113]. 

Виховна сила доброчинної діяльності полягає в тому, що, 
здійснюючи практично кожний добрий вчинок, людина вимушена робити 
над собою активні зусилля, змушувати себе чимось жертвувати, щось 
втрачати, хоча б спокій чи комфорт, і все це – за покликом віри в ідеали. У 
цей спосіб людина особливо активно долає в собі черствість, байдужість, 
безвольність, нігілізм тощо. 

Доброчинна діяльність передбачає активність, веде до вдоско-
налення світу, до творення добра. В. Сухомлинський на перше місце 
ставив не слова, не свідомість дитини, навіть не віру в добро, а вчинки, у 
яких виявляється ставлення її до іншої людини, до всього людського. 
Видатний педагог стверджував: «Гуманні вчинки в отроцтві й юності 
облагороджують особистість, підносять людину в її духовному розвитку» 
[7, с. 218].  

Слід зауважити, що усталена система університетської освіти не 
орієнтована на активізацію виховних традицій. Домінування інформатив-
ності та обмеження самостійної діяльності у сфері виховання часто 
призводять до роздвоєння особистості: студент може визнавати потребу 
доброго вчинку і вірити в це, проте чинити зовсім інакше, і часто до цього 
спонукають умови. 

Отже, відродження виховних традицій, які несуть у собі добро-
чинний зміст, дозволить активізувати духовний потенціал зростаючого 
покоління та сприяти практичному опануванню морального імперативу, 
збереженого у цінностях духовної культури.  

В означеному контексті необхідно домагатися, щоб ініціатива 
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доброчинності походила від самих студентів. Це надасть їх діяльності ще 
більшого змістового навантаження та дозволить відчути своє духовне 
зростання. Практика доводить, що організація благочинних концертів, 
відвідування будинків престарілих, виготовлення подарунків для дітей-
сиріт сприяють збагаченню духовного життя не лише окремого студента, 
але й позитивно впливають на психологічний клімат й ушляхетнює 
взаємостосунки в осередку академічної групи. Відтак доброчинна 
діяльність набуває виховного змісту й повинна мати системний характер.  

З цією метою подальшого дослідження потребують питання 
прилучення студентської молоді до цінностей духовної культури в 
історико-педагогічному контексті, узагальнення концептуальних підходів, 
принципів та умов прилучення студентської молоді до цінностей духовної 
культури, визначення педагогічного цензу провідних цінностей духовної 
культури, відродження забутих виховних традицій української етно-
педагогіки й наукове обґрунтування доцільності їх упровадження у 
навчально-виховний процес класичного університету, розробка системи 
заходів щодо прилучення студентської молоді до цінностей духовної 
культури та експериментальна перевірка її ефективності, створення 
методичного забезпечення процесу оволодіння студентами цінностями 
духовної культури в процесі фахового становлення. 
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Розглядаються основні напрями змісту роботи вищого технічного 

навчального закладу по підвищенню психолого-педагогічної компетен-
тності студента, процесуальні та змістовні організаційно-методичні 
основи, що сприяють формуванню професійно-педагогічної ідентичності у 
студентів технічних університетів. 

Ключові слова: професійно-педагогічна ідентичність, організаційно-
методичні основи. 

 
Рассматриваются основные направления содержания работы 

высшего технического учебного заведения по повышению психолого-
педагогической компетентности студента, процессуальные и содер-
жательные организационно-методические основы, способствующие 
формированию профессионально-педагогической идентичности у студен-
тов технических университетов. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая идентичность, 
организационно-методические основы. 

 
The basic directions of the content of the work of the higher technical 

educational institution to improve the pedagogical skills of students, the 
procedural and substantive organizational and methodological basis for the 
formation of the professional-pedagogical identity of students of technical 
universities are outlined. 

Key words: professional identity and pedagogical, organizational and 
methodological basis. 

 
Современная парадигма высшего образования, ориентирована, 

прежде всего, на личность, способную к созидательной профессиональной 
деятельности, и именно преподавателю принадлежит ведущая роль в 
преобразовании личности студента, высвобождения его индивидуального 
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начала, в становлении и формировании будущего профессионала. 
Успешность формирования профессионально-педагогической идентич-
ности у студентов технических университетов предусматривает 
обоснование организационно-методических основ, которые представляют 
собой определенный набор требований к организации учебного процесса и 
являются неотъемлемым компонентом целостного педагогического 
процесса, направленного на формирование профессионально-педагоги-
ческой идентичности. 

Проблема профессиональной подготовки педагогических работ-
ников, профессионального становления и особенностей профессиональной 
деятельности преподавателя высшего учебного заведения рассмотрены в 
исследованиях и публикациях как зарубежных (В. Адольф, О. Жигалова, 
В. Иванов, Н. Ильина), так и отечественных ученых (В. Андрющенко, 
Г. Атанов, Г. Васянович, И. Богданова, С. Витвицкая, С. Гончаренко, 
Н. Гузий, Н. Демьяненко, А. Лукиянчук, С. Сысоева и др.). 

Вопрос организационно-методических основ формирования профес-
сионально-педагогической идентичности у студентов технических 
университетов в теории и методике профессионального образования 
остается недостаточно изученным. 

Как утверждает Н. Демьяненко, одной из важнейших составляющих 
профессионализма выпускника университета считается педагогическая 
подготовка, в ходе которой происходит формирование психолого-
педагогической компетентности, что способствует развитию социально-
личностных компетенций и обеспечивает результативность решения 
социально-профессиональных и личностных задач [2, с. 29]. 

Г. Атанов утверждает, что для высшей школы преподавателей не 
готовят вообще, фактически преподаватель высшей школы – это не 
специальность и не квалификация, а должность. Преподавателями на 
кафедрах оставляют студентов-отличников, завещая им: «Делай, как мы!». 
Но они в своем большинстве не могут, а потому и не хотят разобраться в 
специальной литературе, и часто воспринимают педагогическую деятель-
ность на наивно-бытовом уровне, а не как научную категорию [1, с. 29]. 

Определяя цель профессиональной подготовки преподавателя 
высшего технического учебного заведения, В. Иванов утверждает, что она 
«…исходит из общей цели инженерного образования: психолого-
педагогическая подготовка преподавателя интегрируется в систему 
высшего инженерного образования, дополняя и развивая его. Главным при 
отборе и структурировании содержания психолого-педагогической 
подготовки выступает деятельностный подход, ориентированный на 
целостное представление о педагогической деятельности, ее функциях и 
решаемых образовательно-воспитательных задачах, отношениях и 
способах общения» [4, с. 29].  
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По мнению О. Жигаловой, основными направлениями содержания 
работы высшего технического учебного заведения по повышению 
педагогической компетентности преподавателя являются теоретическая и 
практическая подготовка. В теоретическую подготовку входит 
«…овладение преподавателями соответствующими знаниями, умениями и 
навыками в ходе изучения ими общегуманитарных (педагогика высшей 
школы и психология) и специальных дисциплин (математика, 
информатика, сопромат, теория механизмов и машин и т.д.). Практическая 
осуществляется в ходе «…выполнения преподавателем профессионально-
педагогической деятельности и организации различного рода внеауди-
торной работы со студентами» [3, с. 16]. 

Как подчеркивает Е. Пехота: «Реализация новых векторов развития 
образования требует использования инновационных педагогических тех-
нологий, творческого поиска новых или усовершенствованных концепций, 
принципов, подходов к образованию, существенных изменений в 
содержании, формах и методах обучения, воспитания, управления 
педагогическим процессом в учебном заведении» [5, с. 91].  

Целью данной статьи является обоснование организационно-
методических основ формирования профессионально-педагогической 
идентичности у студентов технических университетов. 

Профессионально-педагогическая идентичность – продукт взаимо-
действия личностной, социальной и профессиональной идентичностей, 
многомерная, интегрированная профессионально-личностная характерис-
тика, совокупность представлений субъекта о себе, как о представителе 
определенной профессии, собственных профессиональных возможностях и 
соотношениях требований профессии с имеющимися качествами, 
позволяющими отвечать этим требованиям. Профессионально-педагоги-
ческая идентичность студентов технических университетов – это 
субъективно-психологическая реальность «Я», отождествления себя с 
технической профессией и профессией преподавателя высшей технической 
школы, ведущая к самостоятельному построению своего профес-
сионально-педагогического будущего, его профессиональная и психолого-
педагогическая компетентности. 

Соотношение основных аспектов педагогики: современных требо-
ваний к преподавателю высшей школы; противоречий, которые 
существуют по объективным причинам изучения дисциплин психолого-
педагогического цикла; и особенностями преподавания их в техническом 
университете обозначили необходимость обоснования и разработки 
организационно-методических основ формирования профессионально-
педагогической идентичности у студентов технических университетов. 

Обоснование организационно-методических основ формирования 
профессионально-педагогической идентичности у студентов технических 
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университетов обусловлено тем, что учебные дисциплины «Психология» и 
«Педагогика» относятся к дисциплинам гуманитарного цикла свободного 
выбора студентов технического университета и на их изучение отводится 
54 часа (1,5 кредита), что составляет в среднем от 0,66 % до 0,77 % от 
общего количества учебных часов. На основе практического изучения 
учебной документации установлено, что учебная дисциплина «Педа-
гогика» студентами технических университетов не выбирается. 
Нормативные учебные дисциплины не формируют у студентов – будущих 
преподавателей высшей технической школы – умения и навыки 
педагогической деятельности. Преподавание фундаментальных и 
профильных дисциплин не является тем багажом, который может быть 
использован как профессиональный прообраз носителя функций 
педагогической деятельности. Перед студентом стоит сложная задача 
нахождения актуальности предстоящей педагогической деятельности, 
формирования новой системы моральных ценностей и установок, 
построения личностного и профессионального прототипа в аудитории 
преподавателей. 

Анализ научных психолого-педагогических взглядов на формиро-
вание профессиональной идентичности показывает, что она имеет 
различные источники формирования. По мнению многих ученых, одним из 
таких источников является профессиональное образование. Получение 
профессионального образования определяется нормативными государ-
ственными стандартами. Специалист, который учился на определенном 
факультете и приобрел соответствующий квалификационный уровень, 
воспринимается как профессионально-идентичный своей профессии. 
Организационно-методические основы формирования профессионально-
педагогической идентичности, прежде всего, должны быть направлены на 
оптимизацию психолого-педагогической подготовки: усовершенствование 
ее содержания и процессу усвоения знаний, умений и навыков. В 
соответствии с данным положением нами условно выделены, описаны и 
систематизированы две группы организационно-методических основ – 
содержательные и процессуальные. 

Содержательные организационно-методические основы характеризи-
руются рациональным и научно-обоснованным отбором учебной 
информации, ее структурирования, разработкой и внедрением. К группе 
содержательных организационно-методических основ относятся:  

– наполнение содержания учебной дисциплины «Психология» 
научно-теоретической и методической информацией, направлен-
ной на формирование профессионально-педагогической идентич-
ности: психолого-педагогической компетентности, целенаправ-
ленного и мотивированного усвоения знаний, стремления к 
самопознанию; 
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– модульное структурирование содержания; 
– рациональный и научно-обоснованный подбор необходимой и 

достаточной учебной информации, ее своевременное обновление; 
– обозначение объема и качества усвоения психолого-педаго-

гических знаний, умение их использовать в различных видах 
деятельности; 

– своевременное учебно-методическое обеспечение.  
Процессуальные организационно-методические основы отображают 

методы и формы формирования профессионально-педагогической иден-
тичности у студентов технических университетов и способы усвоения 
психолого-педагогических знаний. 

К группе процессуальных организационно-методических основ 
относятся: 

– определение студентами ведущих мотивов изучения дисциплин 
психолого-педагогического цикла, профессиональных целей и 
планов; 

– определение логики и последовательности изучения учебного 
материала; 

– соотношение форм, методов и принципов обучения с их 
содержанием;  

– информационное и компьютеризованное сопровождение процесса 
обучения при оптимальной самостоятельной работе студентов; 

– организация обратной связи; 
– создание реальных педагогических ситуаций. 
К организационно-методическим основам относится модель 

формирования профессионально-педагогической идентичности у студен-
тов технических университетов.  

Разработанная модель формирования профессионально-педагоги-
ческой идентичности у студентов технических университетов основы-
валась на теоретическом анализе классификации моделей, определения их 
сути и разновидностей. Модель формирования профессионально-
педагогической идентичности у студентов технических университетов 
представляет собой целостный педагогический процесс, цель которого 
согласуется с социальным заказом и общей целью образования и задачами 
подготовки специалиста в высших технических учебных заведениях. 

Задачами формирования профессионально-педагогической идентич-
ности у студентов технических университетов являются организация и 
стимулирование активной учебно-познавательной деятельности студентов 
по формированию взаимосвязанных структурных компонентов: аксиоло-
гического, когнитивного, эмоционально-оценочного и поведенческого 
профессионально-педагогической идентичности. Как результат выступают 
психолого-педагогическая компетентность студентов и владение умениями 
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педагогической деятельности, сформированные профессионально значи-
мые личностные качества, свойства и характеристики, творческие 
способности, мировоззрение, нравственно-эстетические взгляды и 
убеждения (достигнутые изменения уровня сформированности профес-
сионально-педагогической идентичности в соответствии с поставленной 
целью и задачами). В качестве оценки результативности формирования 
выступает диагностика уровня сформированности профессионально-
педагогической идентичности. 

Перед высшей школой стоит задача предоставить студентам 
возможность всестороннего развития, формирования и закрепления 
профессиональных навыков, позволяющих ему быть мобильным и 
конкурировать в современном рынке труда. Основным направлением 
деятельности высшей школы в настоящее время должно стать 
удовлетворение потребностей личности в знаниях, позволяющих 
адаптироваться в современном мире, что требует надлежащего кадрового 
сопровождения и претворения в жизнь целенаправленной программы 
формирования педагогических кадров высших учебных заведений, т.е. 
соответствующей подготовки преподавателей высшей школы.  

Обучение в высших учебных заведениях должно способствовать 
формированию личности, способной к эффективной реализации себя в 
сфере профессиональной деятельности и выполнению полного спектра 
профессиональных функций. Результатом подготовки компетентного 
специалиста выступают интериоризованные профессиональные знания и 
умения, отражающиеся в навыке практической деятельности.  

Проблемы построения учебного цикла дисциплины занимают 
центральное место в дидактике и методике преподавания в высшей школе. 
С дидактической точки зрения – это проблемы содержания обучения, с 
точки зрения методики преподавания – это проблемы нормативных 
способов передачи социально-исторического опыта индивиду и 
организации специфических видов и способов деятельности по его 
усвоению. Задача учебных курсов состоит в том, чтобы их содержание и 
способ овладения ими формировали необходимый уровень способностей и 
культурных ценностей личности.  

Дидактическое наполнение психолого-педагогического образо-
вательного процесса призвано воспитывать у студентов стремление 
усвоить педагогические знания и умения, выраженные в понятиях, 
суждениях, умозаключениях, концепциях, истории педагогики и дидак-
тики, теориях, отражающих существенные связи научно-познавательной и 
практической деятельности.  

Содержание, формы и методы формирования профессионально-
педагогической идентичности у студентов технических университетов 
позволяют сместить акцент с обучающей деятельности преподавателя на 
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познавательную деятельность студента, при этом происходит активизация 
учебной работы студентов, запускается процесс рефлексии, реализуется 
принцип активности в профессиональном самоопределении и самопоз-
нании, формируется «Образ Я» в профессии. 

Содержание формирования профессионально-педагогической иден-
тичности у студентов технических университетов отображается 
интегрированным подходом: педагогически направленными курсами с 
учетом направления профессиональной подготовки и модульным 
построением содержания психологической подготовки. Процессуальными 
формами являются: лекции, семинарские занятия, тренинг, внеаудиторная 
и самостоятельная работа студентов, задачами которых выступают 
открытие перед студентами возможности нового видения и отношения к 
педагогической деятельности в высшей технической школе, обеспечивают 
развивающий эффект, так как оказывают целостное воздействие на 
личность студентов.  

Указанные организационные формы обучения являются необходи-
мым процессуальным блоком модели формирования профессионально-
педагогической идентичности у студентов технических университетов. 

Структура профессионально-педагогической идентичности представ-
лена следующими компонентами: аксиологическим, когнитивным, 
эмоционально-оценочным, поведенческим. Каждый компонент имеет свои 
критерии, показатели и уровни сформированности. 

Высшее техническое образование как определенная объективная 
реальность предъявляет к человеку свои требования, влияет и 
детерминирует поведение, и должно быть направлено на формирование 
профессионально-педагогической идентичности студентов, профессио-
нальной направленности, профессиональных склонностей и профес-
сионально важных качеств в целом, как необходимых ресурсов 
профессионального развития каждого студента. Организационно-методи-
ческие основы формирования профессионально-педагогической идентич-
ности у студентов технических университетов представляют собой: 
модель, адекватное целям профессионально-педагогического образования 
содержание профессионально-психолого-педагогической подготовки; раз-
нообразие активных форм и методов обучения; психолого-педагогический 
тренинг; критерии сформированности. 

Перспектива дальнейших исследований в данном направлении 
заключается в реализации организационно-методических основ, способ-
ствующих формированию профессионально-педагогической идентичности 
у студентов технических университетов, сознательному приобретению 
студентами профессионально-педагогических знаний, систематическому и 
целенаправленному, внутренне-мотивированному овладению психолого-
педагогическими знаниями и умениями, применению реальных 
обстоятельств практической деятельности и собственных схем поведения. 
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ЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
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Стаття присвячена вирішенню проблем виховання соціальної 

спрямованості молоді у студентському середовищі. Автор розкриває 
потенціал студентського самоврядування у формуванні соціальної позиції 
студента, розвитку соціальної активності, вихованні соціальної спрямо-
ваності, адаптації та пристосування до складних соціальних відносин 
тощо. Визначено, які саме напрями діяльності студентського самовряду-
вання позитивно впливають на виховання соціальної спрямованості.  

Ключові слова: студентське самоврядування, органи студентського 
самоврядування, соціальна спрямованість, соціальна активність, виховання. 

 
Статья посвящена решению проблем воспитания социальной 

направленности молодежи в студенческой среде. Автор раскрывает 
потенциал студенческого самоуправления в формировании социальной 
позиции студента, развития социальной активности, воспитании 
социальной направленности, адаптации и приспособления к сложным 
социальным отношениям и др. Определено, какие именно направления 
деятельности студенческого самоуправления положительно влияют на 
воспитание социальной направленности молодежи. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, органы студенчес-
кого самоуправления, социальная направленность, социальная активность, 
воспитание. 

 
The article is devoted to the decision of problems of education of the 

social orientation of the youth in the student’s environment. The author reveals 
the potential of the student self-government in the formation of the social 
position of a student, development of their social activity, education, social 
orientation, adaptation and adjustment to the complex social relations 
acquisition of democratic experience and life in the society. For example, 
identify the activities of the students’ self-government positively affect the 
education of social orientation of the youth. 

Key words: student government, student self-government bodies, social. 
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На сучасному етапі розвитку суспільства прогрес людства 
визначається соціальною активністю особистості. Тільки людина, яка має 
досвід активної громадської поведінки, досвід з прояву соціальної 
ініціативи, здатна вирішувати ключові проблеми суспільства. Саме тому 
особливої ваги набуває навчально-виховна діяльність вищих навчальних 
закладів, спрямована на формування соціально спрямованої молоді 
шляхом впровадження нових соціальних програм у теорію і практику 
виховного процесу, у формування суспільного ідеалу. 

Практика і досвід навчальних закладів довели, що студентське 
середовище є унікальним молодіжним соціумом, в якому зосереджено 
потужний творчий та інтелектуальний потенціал, прагнення до 
самоствердження та самореалізації особистостей. Невід’ємною частиною 
студентського середовища є студентське самоврядування, що втілює 
конкретну реалізацію громадських прав студента, формування почуття 
відповідальності, вміння вирішувати соціальні, економічні та культурно-
освітні проблеми, а відтак є дієвим засобом виховання соціальної 
спрямованості особистості. 

Проблема студентського самоврядування – одна з найактуальніших у 
сучасній зарубіжній та вітчизняній соціологічній і психолого-педагогічній 
науках, про що свідчить широкий спектр досліджень. Студентське 
самоврядування розглядається як важливий чинник у реалізації державної 
молодіжної політики (М. Головатий, О. Каюмова, Н. Рабцун та ін.); як 
засіб формування лідерських якостей особистості студента (О. Кін та ін.); 
як ресурс суспільного розвитку (І. Тімерманіс); як засіб професійного 
становлення особистості фахівця (І. Борзих, О. Колмогорова); як засіб 
підвищення якості професійної підготовки у вищій школі (А. Давидова); як 
засіб формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього 
фахівця (Л. Варламова); як засіб формування професійної ідентичності 
майбутніх фахівців (Г. Гарбузова). Особливий інтерес викликають наукові 
дослідження останніх років таких вітчизняних учених, як: Л. Буєва, 
І. Зязюн, З. Зикова, А. Капська, В. Караковський, М. Красовицький, Т. Ки-
риленко, В. Семиченко, С. Сисоєва, в яких розглядаються організаційні 
аспекти самоврядування студентів, проблеми їхньої соціальної зрілості та 
самореалізації, становлення студентів як суб’єктів життєвотворчості, 
виховання гуманістичних цінностей, формування здатності до свідомої 
саморегуляції. 

Однак, незважаючи на зазначені напрацювання, можливості 
студентського самоврядування у процесі виховання соціальної спрямо-
ваності й досі залишаються маловивченими. Мета дослідження – розкрити 
значення студентського самоврядування у процесі виховання соціальної 
спрямованості молоді. 

Актуальна соціальна ситуація розвитку та провідна діяльність 
студента в умовах освітньо-виховного середовища у вищому навчальному 
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закладі визначають суть кардинальних змін в характеристиках особистості 
студента: іншого звучання набувають його знання про соціум, ціннісні 
установки, потреби, мотивації вчинків, дії, інтереси, переконання, почуття 
і переживання. У зазначеному контексті зростає увага до потенційних 
можливостей форм соціальної активності молоді, основною з яких є 
студентське самоврядування. 

Студентське самоврядування є формою організації діяльності осіб, 
які навчаються у вищому навчальному закладі, що сприяє соціальному 
становленню й реалізації творчих здібностей особистості, формуванню її 
соціально цінних якостей, інтересу до соціального буття і результатів своєї 
життєдіяльності. За свідченням М. Гриньової, студентське самоврядування 
є потужним стимулом підвищення соціальної активності студентів і 
вузівських колективів [1, с. 14]. Крім того, студентське самоврядування є 
самостійною громадською діяльністю студентів на шляху реалізації 
управлінських функцій вищого навчального закладу, які визначені 
безпосередньо адміністрацією вишу, є особливою формою ініціативної, 
самостійної, суспільно корисної діяльності студентів з вирішення 
різноманітних питань студентської молоді. 

Основна мета самоврядування – виховання соціально цінних 
якостей, спроможних формувати активну життєву позицію студентства, 
готувати його до дієвої участі в демократичному управлінні суспільством. 

Концептуальними завданнями органів студентського самовряду-
вання в умовах функціонування освітньо-виховної діяльності вищого 
навчального закладу є: максимальне використання творчого та 
інтелектуального потенціалу студентства на шляху його соціального 
становлення; самоактуалізація зусиль студентської особистості щодо 
формування якостей соціального спрямування; формування навичок 
самоорганізації та самоуправління студентів в умовах їх соціального буття. 

Органами студентського самоврядування, зокрема у Херсонському 
державному університеті, виступають студентський парламент, старостат 
університету, профспілковий комітет студентів та аспірантів. Студентське 
самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, 
гуртожитку, вищого навчального закладу. 

Отже, студентське самоврядування є невід’ємною складовою 
сучасного вищого навчального закладу, вагомим компонентом його 
виховної системи, тому позитивний вплив на становлення особистості − 
беззаперечний. Враховуючи думку А. Романюка [4, с. 7], вважаємо, що 
органи студентського самоврядування сприяють: соціалізації особистості, 
допомагають відчувати складність соціальних відносин, формувати 
соціальну позицію, виявляти свої можливості в реалізації лідерських 
функцій; виробленню в студентів організаторських навичок, розвитку 
їхньої соціальної активності; вихованню у студентів вміння співпрацювати 
на принципах рівності, гласності, відкритості; вихованню якостей, які 
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необхідні для подолання складнощів соціального життя; формуванню у 
студентів таких якостей, як: відповідальність за доручену справу, 
принциповість, уміння критикувати і сприймати належним чином критику, 
давати об’єктивну оцінку власним вчинкам і вчинкам оточуючих людей, 
самостійність, готовність залежно від конкретних умов знаходити 
правильні рішення, ініціативність, уміння вносити в будь-яку справу свої 
зусилля, думки, пропозиції; формуванню історичної пам’яті у студентів, їх 
національної свідомості, гідності та чіткої громадянської позиції. 

Детермінантою діяльності органів студентського самоврядування [3] 
є демократичний шлях розвитку та впровадження Болонського процесу і 
перегляду принципів виховання студентської молоді як української еліти. 
Більше того, це стосується самовиховання і самоорганізації, а також 
індивідуальної відповідальності за свою безпосередню діяльність. Таким 
чином, студентське самоврядування є важливим чинником у вихованні 
соціально цінних якостей студентської молоді у її освітньо-виховній 
діяльності. До таких соціально цінних якостей студентської молоді 
відносимо і соціальну спрямованість. 

Ми вважаємо, що соціальна спрямованість студентської молоді − це 
система соціальних цінностей суспільно організованої особистості, 
складниками якої є інтегровані позитивні моральні риси, позитивне 
ставлення до соціального буття, інтерес до нього, потреба в ньому, 
переконаність у його необхідності як основному сенсі життя, прагнення до 
формування й удосконалення вмінь і навичок оперування соціумом та 
оволодіння способами дії у студентському середовищі. Найважливішим 
джерелом знань студентів в усіх сферах суспільного життя: 
інтелектуальній, матеріальній, естетичній і самоуправлінні є навколишнє 
середовище студентства. Студентське середовище – невичерпне джерело 
емоційних переживань студентів, оформлення емоційно-оцінного 
ставлення до світу, формування гуманізму, колективізму, демократизму, 
толерантності – найважливіших складових людини і громадянина, сферою 
застосування фізичних і духовних сил молоді, що бере участь у його 
вдосконаленні; а це означає, що воно є джерелом розвитку особистості. 

Відтак процес виховання соціальної спрямованості студентської 
молоді є єдністю усіх основних її сфер. Вони, узяті в сукупності, 
«створюють» для особистості дійсність, у якій вона діє, пізнає і 
спілкується – і цим опановує систему суспільних відносин. Найбільш 
сприятливі умови для опанування суспільними відносинами студентами 
створює участь в органах студентського самоврядування. Адже участь у їх 
роботі передбачає усвідомлення студентами власних мотивів діяльності й 
адекватне оцінювання власних здібностей, розуміння соціальних очікувань 
й вимог суспільства, а також чіткого співвідношення власних цілей і 
суспільних завдань соціально-орієнтованої діяльності. У процесі 
виховання соціальної спрямованості у молоді необхідною вимогою є 
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широкий діапазон усіх умов життя особистості, що розвивається у процесі 
аналізу її складних інтегральних якостей. А механізм соціальної 
спрямованості відбувається через взаємодію колективу й особистості, 
активність особистості. 

Досліджуючи проблему виховання соціальної спрямованості, ми 
дійшли висновку, що підґрунтям у вихованні соціальної спрямованості 
студентської молоді є отримання досконалих знань про суспільство, 
соціальну реальність, наявні в дійсності соціальні явища й процеси як 
життєво необхідні потреби. Зазначене вище якнайповніше забезпечують 
різновекторні напрями діяльності органів студентського самоврядування: 
навчально-дисциплінарний, науково-дослідний, професійно-трудовий, 
цивільно-патріотичний, а також дозвіллєво-розвиваюча, спортивно-
оздоровча робота тощо. 

Охарактеризуємо потенційні можливості у вихованні соціальної 
спрямованості окремих напрямів та видів робіт більш детально. У 
повноваження студентських рад входять заходи з підтримки правопорядку 
і дисципліни, що сприяє забезпеченню необхідних умов для здобуття 
студентами якісної освіти. Прагненню до формування й удосконалення 
вмінь і навичок оперування соціумом та оволодіння способами дії у 
студентському середовищі сприяють: здійснення контролю за дотриман-
ням студентами правил внутрішнього розпорядку, координація діяльності 
старост, наставників академічних груп, вжиття спільно з деканатами 
оперативних заходів громадського, дисциплінарного та виховного впливу 
на порушників культури та етики поведінки, спілкування. Важливим є і 
прийняття участі студентів у розподілі та призначенні стипендій. 
Позитивному ставленню до соціального життя у ВНЗ, підвищенню 
інтересу та соціальної активності студентів сприяють різноманітні 
конкурси, складання рейтингів груп з успішності і дисципліни тощо. 

Важливим напрямом діяльності студентського самоврядування є 
науково-дослідна робота, в межах якої створюються умови для розвитку 
навичок організації наукової і дослідницької роботи, участі в її 
різноманітних формах, з метою повнішого опанування спеціальністю. 
Робота студентів у цьому напрямі у певній мірі визначає емоційно-
позитивне ставлення до освітньо-виховної діяльності, яке забезпечує 
формування системи особистісно значущих ціннісних якостей із виховання 
соціальної спрямованості студентської молоді. 

Важливу роль у сформованості гармонійної єдності особистісно й 
суспільно значущих мотивів освітньо-виховної діяльності студентської 
молоді відіграють планування та проведення виховних заходів (спільно з 
кураторами, вихователями), сприяння та участь у розвитку художньої 
самодіяльності й роботі спортивних секцій, контроль за самопідготовкою 
студентів до занять, популяризація здорового способу життя, організація 
та проведення зустрічей, конференцій, круглих столів з медичними 
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працівниками, створення різноманітних студентських гуртків, товариств, 
об’єднань, клубів за інтересами тощо. 

Окремим вектором виділимо соціально-побутовий напрям діяльності 
органів студентського самоврядування. Вагомого значення діяльності 
студентського самоврядування у гуртожитках надає М. Димитров, на його 
думку, ради студентського самоврядування, які працюють на громадських 
засадах доцільно обирати на загальних зборах або конференціях 
мешканців гуртожитків, а члени ради повинні об’єднуватися в комісії – 
житлово-побутової, культурно-масової, фізкультурно-масової, санітарно-
гігієнічної роботи, естетичного оформлення гуртожитку, редколегії тощо. 
Як зазначає дослідник, головним і найважливішим у цьому напрямі 
діяльності є те, що він формує чітку громадянську позицію, принципи 
соціальної орієнтації та поведінки [2, с. 43–44]. 

Аналіз досвіду діяльності студентського самоврядування у гурто-
житках Херсонського державного університету засвідчив, що вихованню 
соціальної спрямованості сприяє, зокрема, систематична робота з 
профілактики негативних явищ серед студентів. З цією метою 
створюються ради громадського самоврядування, студентські оперативні 
загони, організовується щоденне чергування членів оперативних загонів 
згідно з графіком. Студенти беруть участь у контролі за поселенням до 
гуртожитку, вирішенні питань щодо порушників порядку, проводять 
огляди-конкурси на кращі кімнати у гуртожитку тощо. 

Невід’ємною складовою виховання соціальної спрямованості є 
залучення студентів до різних видів соціально значущої діяльності. Так, 
студенти Херсонського державного університету займаються шефською 
діяльністю в обласній школі-інтернаті, зокрема організацією та 
проведенням різноманітних заходів: «До побачення» (4 клас); Святкова 
програма до Дня Св. Миколая; Новорічні концертні програми (1–9 класи); 
Святкова програма до 8 Березня (1–5 класи); Святкова програма до 
Великодня; КВК (8–9 класи); концертна програма до дня Перемоги; Свято 
останнього дзвоника. 

Таким чином, враховуючи різноманітність та багатогранність 
студентського середовища, а також специфічність виховання соціальної 
спрямованості, вважаємо, що невід’ємною формою роботи зі студентами є 
залучення молоді до участі в діяльності органів студентського 
самоврядування, яка дає можливість набуття соціального досвіду, сприяє 
розширенню світогляду й формуванню загальнолюдських та національних 
цінностей. Органи студентського самоврядування сприяють соціалізації 
особистості, формуванню соціальної позиції студента, розвитку їхньої 
соціальної активності, вихованню соціальної спрямованості, адаптації та 
пристосуванню до складних соціальних відносин, набуттю демократич-
ного досвіду для подальшого життя в суспільстві. 

Участь у різноманітних напрямах діяльності органів студентського 
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самоврядування є вагомим чинником розвитку всебічної суспільної 
активності молоді у необхідному напрямі, що забезпечує виховання їх 
соціальної спрямованості, тому слід залучати до такої діяльності якомога 
більшу кількість студентів. Крім того, лише активна участь студентів в 
роботі органів студентського самоврядування надаватиме поштовху і 
подальшому розвитку цієї форми самоорганізації й закладатиме підвалини 
сприйняття студентом суспільної моделі. 

Перспективи подальших досліджень пов’язуємо з вивченням питань 
особистісного зростання студентської молоді в соціальній поведінці, 
формування в неї елементів класичного та сучасного суспільного ідеалу 
тощо. 
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ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ЯК БАЗОВА ТЕХНОЛОГІЯ 

ВИХОВАННЯ ДИТИНИ-СИРОТИ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО 
БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ  

 
У статті представлено результати теоретичного дослідження 

педагогічної підтримки дитини-сироти в умовах мінливих соціальних умов. 
Здійснено аналіз наукових підходів до розуміння понятійної конструкції 
«педагогічна підтримка». Сутність педагогічної підтримки в умовах 
дитячого будинку сімейного типу досліджено як елемент співпраці на 
шляху соціалізації та самореалізації дитини-сироти, як принцип 
особистісно-орієнтованої системи виховання та як педагогічну 
технологію, що направлена на самовизначення особистості, розвиток її 
індивідуальності.  

Ключові слова: дитина-сирота, педагогічна підтримка, виховання, 
дитячий будинок сімейного типу. 

 
В статье представлены результаты теоретического исследования 

педагогической поддержки ребенка-сироты в условиях меняющихся 
социальных условий. Осуществлен анализ научных подходов к пониманию 
понятийной конструкции «педагогическая поддержка». Сущность 
педагогической поддержки в условиях детского дома семейного типа 
исследована как элемент сотрудничества на пути социализации и 
самореализации ребенка-сироты, как принцип личностно-ориентиро-
ванной системы воспитания и как педагогическая технология, которая 
направлена на самоопределение личности и развитие индивидуальности. 

Ключевые слова: ребенок-сирота, педагогическая поддержка, 
воспитание, детский дом семейного типа. 

 
Theoretical research of orphan’s social and pedagogical support in 

changing conditions is shown in this article. The analysis of scientific 
approaches to understanding the conceptual design «pedagogical support» was 
submitted. The essence of educational support in conditions of family-type 
children’s home was investigated as part of the socialization process, as the 
principle of personality-centered educational system, and as educational 
technology that aims at self-identity and the development of his personality. 

Key words: orphan, pedagogical support, education, family type 
children’s home. 
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Сучасні умови тенденційного поширення явища соціального та 
біологічного сирітства вимагають розробки технологій підтримки дітей-
сиріт. Завдяки забезпеченню умов сімейного виховання ефективне 
здійснення підтримки означеної категорії дітей можливе у дитячих 
будинках сімейного типу (далі ДБСТ). Проте практика соціальної роботи 
свідчить, що технології роботи з дітьми-сиротами в умовах ДБСТ 
потребують вдосконалення. 

Дослідження питань педагогічної підтримки дітей-сиріт в умовах 
ДБСТ потребує чіткого розуміння сутнісних характеристик та змісту 
даного явища. При цьому необхідною є конкретність у визначенні 
дефініцій як теоретичної основи дослідницького пошуку. Наукова 
розробка означеного питання з точки зору соціальної педагогіки потребує 
конкретизації сутності, змісту, принципів, особливостей і технології 
педагогічної підтримки. Слід зазначити, що сьогодні у соціально-
педагогічній науці відсутній єдиний концептуальний підхід до трактування 
фундаментальних понять даної галузі знань. Це означає, що необхідною є 
розробка міцного науково-теоретичного базису – обґрунтованої системи 
конкретизованих дефініцій, що зможе відображати сутнісні характерис-
тики педагогічної підтримки в умовах ДБСТ.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що вивченням 
інститутів сімейного влаштування дітей-сиріт займався ряд вітчизняних 
вчених, зокрема Г. Бевз, Н. Доля, А. Капська, Н. Комарова, В. Кузьмін-
ський, О. Нескучаєва, О. Яременко. Створенням методичної бази для 
здійснення соціально-педагогічної роботи відносно вихованців ДБСТ та 
батьків-вихователів займались такі вчені як Т. Бондаренко, Н. Комарова, 
І. Пєша, С. Солодчук, І. Трубавіна та ін. Результати досліджень зазначених 
науковців дозволяють спрямувати процес співпраці дитини-вихованця з 
батьками-вихователями, соціальними працівниками та соціальними 
педагогами у русло особистісного розвитку дитини, формування базових 
знань, умінь та навичок для самостійного життя, забезпечення 
психологічного комфорту дитини та нівелювання наслідків негативного 
попереднього досвіду. Проте питання педагогічної підтримки вихованців 
ДБСТ потребує подальшого дослідження. 

Метою даного дослідження є здійснення дефінітривного аналізу 
понятійної структури «педагогічна підтримка», визначення перспектив 
застосування педагогічної підтримки відносно дітей-сиріт в умовах ДБСТ. 

Розпочинаючи аналіз категорій, доцільно розглянути базове поняття 
даної понятійної конструкції – «підтримка», що у великому тлумачному 
словнику сучасної української мови трактується у значенні «забезпечення, 
надання необхідних засобів в процесі створення об’єкта, системи» та 
«супроводження об’єкта, системи в процесі експлуатації» [3, с. 968]. Інше 
трактування відображено в тлумачному словнику С. Ожегова, де 
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підтримка означає «не дати впасти», «не дати порушитися, зруйнуватися 
будь-чому», «схвалити», «виступити на захист», «надати допомогу». В 
свою чергу допомога тлумачиться як «сприяння будь-кому, участь у будь-
чому, що приносить полегшення» [9, с. 454]. У енциклопедичному 
словнику «Психологія спілкування» за редакцією О. Бодалева зазна-
чається, що підтримка – це «надання того, що іншому потрібне; 
забезпечення комфорту, визнання, схвалення, підбадьорювання іншої 
людини (підтримувальна терапія); рефлексія відносин особи з людьми 
близького оточення, що співпереживають і надають їй реальну допомогу» 
[11, с. 336]. Таким чином, підтримка – це діяльність, що забезпечує 
здійснення допомоги, супроводу та захисту. 

Поняття «педагогічної підтримки» вперше ввійшло у вітчизняну 
термінологію завдяки російському вченому О. Газману, який, займаючись 
проектуванням інновацій у вихованні, застосував дане визначення для 
розвитку концепції педагогіки свободи (педагогіки загальної турботи). У 
його теорії сутність педагогічної підтримки визначається як «процес 
спільного з дитиною визначення її особистих інтересів, цілей, 
можливостей і шляхів подолання проблем, пов’язаних з фізичним і 
психічним здоров’ям, які заважають їй зберегти свою людську гідність і 
самостійно досягти бажаних результатів у навчанні, самовихованні, 
спілкуванні, здоровому способі життя, професійному самовизначенні» [4, 
с. 16]. Отже, педагогічна підтримка направлена на створення умов для 
саморозвитку та самореалізації дитини шляхом спланованої допомоги, що 
не обмежує індивідуальність, а розвиває її. Педагогічна підтримка в 
умовах ДБСТ може надаватися як батьками-вихователями, так і соціаль-
ним працівником, що здійснює соціальне супроводження даної сім’ї. 

Еволюція досліджень науковців щодо сутності педагогічної 
підтримки внесла до розуміння цього поняття корективи концептуального 
характеру: по-перше, педагогічна підтримка розглядається як елемент 
будь-якої співпраці та взаємодії, оскільки виступає позитивним відношен-
ням до діяльності людини і готовності підтримати її на шляху соціалізації 
та самореалізації, по-друге, педагогічна підтримка є найважливішим 
принципом гуманістичної особистісно-орієнтованої системи виховання, 
по-третє, педагогічна підтримка – це педагогічна технологія, що 
направлена на самовизначення, самоусвідомлення, самовираження особис-
тості, розвиток її індивідуальності, ефективну самореалізацію в цілому. 

Згідно аналізу науково-педагогічної літератури у контексті першого 
підходу, педагогічна підтримка, що є елементом будь-якої співпраці і 
взаємодії у педагогічній діяльності, зорієнтована на спільну роботу 
вихователя і вихованця (А. Андрєєв, І. Бех, І. Зязюн, Н. Касицина, 
Н. Михайлова, В. Сухомлинський, С. Юсфін). Провідною фігурою у цій 
діяльності виступає педагог, зусилля якого спрямовані на допомогу дитині, 
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що і є найвищою цінністю, адже педагогіка підтримки – це «педагогіка 
глибинного спілкування, де зустрічаються не педагог та дитина, а дві різні 
людини (маленька та доросла), яким є що сказати один одному» [6, с. 12]. 
Отже, позиція педагога щодо вирішення проблем дитини ґрунтується на 
ефективній взаємодії, що виступає основою особистісно-орієнтовного 
підходу у вихованні. 

Співзвучними до цього розуміння педагогічної підтримки є погляди 
відомого педагога В. Сухомлинського. Він вважав, що підтримати дитину 
може «лише той, хто повністю розуміє її і все те, що з нею відбувається», 
тобто сам відчуває в собі дитинство, мудро ставиться до вчинків, вірить і 
захищає вихованця, не вириваючи його з природного середовища; 
враховує індивідуальну своєрідність кожної особистості, завжди пам’ятає 
про те, що дитина знаходиться в стані самопізнання, самоствердження  
[12, с. 212].  

Колектив авторів за участі Н. Касіциної, Н. Михайлової та С. Юсфіна 
стверджують, що «педагогічна підтримка – це швидше навчання дитини не 
лише самостійно діяти в умовах «пожежі», але і перш за все – діяти 
профілактично. Відомо, що там, де існує ефективна профілактика проблем, 
реакція людей на проблему, що раптово з’явилася, більш усвідомлена, та в 
усякому разі, менш панічна» [6, с. 107]. У цій ситуації на рівні 
безпосередньої допомоги ставиться завдання позитивного впливу на 
колектив дитини, у тому числі на дорослих, суть якого полягає у 
мінімізації конфліктів та оздоровленні психологічного клімату в 
оточуючому середовищі. Згідно позиції Н. Крилової, педагогічна підтрим-
ка можлива у разі наявності сприяння (співпраці, співпереживання, 
співчуття) у ході становлення відносної самостійності та незалежності 
особистості, на шляху індивіда до конкретної мети (або у вирішенні 
конкретного завдання). А. Андрєєв також визначає педагогічну підтримку, 
як допомогу у подоланні проблем вихованців, що можлива тоді, коли 
суб’єкт навчання поступово включається в процес співпраці і взаємодії зі 
своїм викладачем. Науковець пояснює, що в процесі підтримки дорослий 
повинен зосередитися на позитивних сторонах особистості дитини, щоб 
закріпити його самооцінку, підтримати при поразках та допомогти 
повірити у власні здібності [1, с. 72].  

Таке визначення педагогічної підтримки є синонімічним поняттю 
«виховуючої допомоги», що введена І. Закатовою і трактується як 
«комплекс соціально-педагогічних заходів превентивного характеру, 
логічно вибудуваних дій педагогічного спрямування, з допомогою яких 
здійснюється загальна підтримка особистості в процесі її самореалізації і 
самовиховання» [5, с. 72]. Вивчаючи вплив виховної допомоги, 
Л. Сенніков зазначає, що вона може бути надана у формі сприяння у 
розвитку духовних, фізичних, моральних, інтелектуальних сил особис-
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тості, її творчих здібностей та підтримки індивідууму в його прагненні 
реалізувати себе в праці, здобутті знань, спорті, творчості та інших 
соціально значущих видах діяльності. 

Оскільки дослідники визначають дефініцію «виховуюча допомога» 
через поняття підтримки, що за своїм змістом є педагогічною, ми вважаємо 
доцільним привернення уваги до важливості компоненту співпраці 
суб’єктів даного процесу. Таке розуміння педагогічної підтримки 
детермінує привернення уваги до позиції вихователя ДБСТ у даному 
процесі та вимагає сприяння розвитку особистості вихованця.  

У руслі другого підходу педагогічна підтримка є найважливішим 
принципом гуманістичної особистісно-орієнтованої системи виховання, 
що розглядається більшістю вчених (Т. Анохіна, С. Бадер, В. Бадерханова, 
О. Газман, І. Звєрева, Є. Ісаєв, Т. Макєєва, С. Попова, В. Слободчиков, 
С. Фурдуй) як особливий вид діяльності педагога, який не можна назвати 
ані навчанням, ані вихованням.  

Так, гуманістичну спрямованість педагогічної підтримки можна 
відстежити у ствердженні Є. Ісаєва та В. Слободчикова, що підтримувати у 
зростаючій людині слід, перш за все, суб’єктність (власну активність). 
Аналогічно дослідження В. Бедерханової щодо поняття педагогічної 
підтримки свідчить, що воно є ширшим ніж робота з проблемою людини, 
оскільки дозволяє проявитися особистості, сприяти її самоактуалізації.  

Акцентуючи увагу на розвиток особистості, С. Попова зазначає, що 
педагогічна підтримка – це «дія, спрямована на збереження та зміцнення 
фізичних і духовних сил дитини в життєво-важливих ситуаціях її розвитку; 
це дії педагога в системі стосунків, спрямовані на надання допомоги в 
ситуації «тут і зараз» в ім’я особистісного розвитку» [10, с. 8]. Аналогічно, 
С. Бадер визначає сутність педагогічної підтримки як професійну 
інноваційну сферу діяльності педагога, яка ґрунтується на засадах 
гуманізму та дітоцентризму, потребує професійної компетентності та 
творчого підходу до власної діяльності; систему дій, спрямованих на 
допомогу дитині щодо розкриття її внутрішніх можливостей задля 
досягнення успіху в життєдіяльності. Для організації педагогічної 
підтримки в умовах ДБСТ важливе значення має позиція С. Фурдуй, що 
розглядає цей процес як супровід процесу соціалізації молоді, що мають 
єдину мету, технологію та засоби реалізації, оскільки вони спрямовані на 
розвиток особистості вихованця, вирішення адаптаційних проблем, 
створення атмосфери довіри, сприяння засвоєнню правил і норм 
суспільного життя, формування знань, умінь та навичок розпоряджатися 
вільним часом та організовувати культурно-дозвіллєву діяльність. 

У концепції Т. Макєєвої педагогічна підтримка передбачає 
активізацію самосвідомості особистості, розвиток процесів самопізнання і 
рефлексії, самореалізації, самоорганізації, самореабілітації і самокон-
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тролю, пробудження активності особистості в індивідуальному виборі та 
вирішенні проблемних життєвих ситуацій [7, с. 5]. Тобто, аналізуючи 
термін «педагогічна підтримка» Т. Макєєва пов’язує його, насамперед, з 
педагогічною діяльністю, що розкриває індивідуальний потенціал та 
включає допомогу учням та батькам у подоланні соціальних, 
психологічних та особистісних труднощів. 

Отже, педагогічна підтримка в умовах ДБСТ повинна розглядатися 
як двостороння взаємодія вихователя та вихованця, що спрямована на 
розвиток і становлення особистості останнього, прояв його індивідуаль-
ності та подолання перешкод на цьому шляху. 

Останній – третій підхід щодо розкриття поняття педагогічної 
підтримки, розглядається в контексті технологічного підходу. Так, 
А. Коджаспіров, Г. Коджаспірова та Г. Сорока акцентують увагу на 
процесуальному аспекті педагогічної підтримки та розглядають її як певну 
педагогічну технологію соціальної роботи. Під педагогічною підтримкою 
вони розуміють систему засобів, що забезпечують допомогу дитині у 
самовизначенні (моральному, громадському, професійному, екзистен-
ційному) шляхом ділової та міжособистісної комунікації. 

Особливої уваги також заслуговує технологія педагогічної підтримки 
дитини на шляху подолання особистісних, оточуючих та матеріальних 
перешкод, що розроблена Т. Анохіною. У цій концепції обґрунтовано 
алгоритм надання педагогічної підтримки дитині, що повинен реалізува-
тися через чотири етапи: діагностичний (усвідомлення дитиною сутності 
проблеми), контактно-пошуковий (прийняття дитиною на себе відпові-
дальності за вирішення проблеми), діалогово-договірний (взаємодія 
педагога та дитини, щоб спільними зусиллями вирішити проблему), 
рефлексивний (створення педагогом умов, за яких дитина аналізує свої дії 
та їхній результат) [2, с. 11–19]. Даний алгоритм дій є базовим для надання 
підтримки вихованцю ДБСТ у самостійному індивідуальному виборі, а 
також у подоланні перешкод самореалізації у навчальній, комунікативній, 
трудовій і творчій діяльності. 

А. Мудрик у концепції соціального виховання також торкається 
технологічної сутності педагогічної підтримки та розглядає її як частину 
процесу соціалізації та саморозвитку людини, як сукупність взаємо-
доповнюючих процесів сімейного, релігійного і соціального виховання та 
як єдність освіти, організації соціального досвіду й індивідуальної 
допомоги людині, створення умов для цілеспрямованого розвитку та 
духовно-ціннісної орієнтації людини [8, с. 34]. Таким чином, педагогічна 
підтримка дітей-сиріт може розглядатися як технологія надання допомоги 
дитині для досягнення педагогічних завдань, що може бути реалізована 
при забезпеченні спеціальних педагогічних умов.  

Таким чином, педагогічна підтримка дитини-сироти в умовах 
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ДБСТ – це технологія взаємодії педагога і вихованця, пов’язана з наданням 
допомоги у процесі розвитку особистості дитини, розв’язанням проблем у 
навчанні, вихованні, самореалізації та самовизначенні. 

Головною метою педагогічної підтримки дітей-сиріт у ДБСТ є 
трансформація негативного соціального досвіду дитини у баченні себе та 
власної життєдіяльності крізь засвоєння основ соціальної компетенції та 
створення власного життєвого плану, формування у дітей-вихованців 
ДБСТ здатності успішної адаптації до існуючих умов, виступаючи при 
цьому суб’єктом власного розвитку, формування готовності до само-
стійного життя.  

Аналіз змістовної сторони процесу педагогічної підтримки сиріт в 
умовах ДБСТ сприяв визначенню таких завдань цього процесу як 
реалізація відповідних форм та методів допомоги, що сприятимуть 
самостійному вирішенню проблеми вихованцем, винайденню найбільш 
адекватних засобів комунікативних зв’язків, ефективного спілкування та 
взаємодії. Реалізація даних завдань повинна будуватися передусім на 
принципах толерантності, конфіденційності, захисті прав клієнтів, поваги 
до особистості із врахуванням індивідуального підходу та системності.  

Проведений нами дефінітивний аналіз щодо з’ясування сутності 
педагогічної підтримки дитини-сироти в умовах ДБСТ призвів до 
розуміння даного феномену як цілеспрямованого науково обґрунтованого 
технологічного процесу впливу на особистість дитини-вихованця з метою 
формування та розвитку необхідних для самостійного життя умінь та 
навичок, оптимальної адаптації до умов життя, що постійно змінюються з 
опорою на особистісний ресурс дитини, а також впливу на інших членів 
ДБСТ з метою допомоги їм у реалізації своїх сімейних ролей та виховних 
функцій, опосередкованого співпрацею впливу на дитину-вихованця та 
оздоровлення сімейного середовища в цілому.  

Визначені теоретичні положення щодо сутності та змісту педаго-
гічної підтримки дітей-сиріт в умовах ДБСТ стануть концептуальною 
основою нашого подальшого наукового пошуку щодо розробки та 
реалізації форм та методів такої підтримки. 
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КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН ДО 
ПРИРОДООХОРОННОЇ РОБОТИ 

 
У статті розглянуто компонентний склад підготовки майбутнього 

вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи. Виокремлено 
когнітивний, мотиваційно-ціннісний, практично-діяльнісний компоненти, 
кожен з яких вирізняється змістом, структурою та методами їх 
реалізації. Забезпечення єдності даних компонентів сприяє розвитку 
екологічних знань, природоохоронних вмінь та навичок здійснювати 
природоохоронну роботу, основою якої є збереження природи як вищої 
цінності. 

Ключові слова: компоненти, підготовка майбутнього вчителя 
природничих дисциплін, природоохоронна робота. 

 
В статье рассмотрен компонентный состав подготовки будущего 

учителя естественных дисциплин к природоохранной работе. Выделено 
когнитивный, мотивационно-ценностный, практически-деятельностный 
компоненты, каждый из которых отличается содержанием, структурой 
и методами их реализации. Обеспечение единства данных компонентов 
способствует развитию экологических знаний, природоохранных умений и 
навыков осуществлять природоохранную работу, основой которой 
является сохранение природы как высшей ценности. 

Ключевые слова: компоненты, подготовка будущего учителя 
естественных дисциплин, природоохранная работа. 

 
In the article the component structure training future teachers of natural 

sciences to conservation work is viewed. Author determined cognitive, 
motivational value, almost-activity components each of which features content, 
structure and methods of implementation. Ensuring unity of these components 
promotes environmental awareness, environmental skills and abilities to carry 
out conservation work, which is the basis of nature conservation as the highest 
value.  

Key words: components, preparing future teacher of natural sciences, 
conservation work. 
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Вища освіта забезпечує фундаментальну наукову, професійну та 
практичну підготовку майбутніх вчителів. Якість професійної підготовки 
педагогів забезпечується широким спектром засобів: оновлення змісту 
навчального процесу відповідно до останніх досягнень науки і практики, 
підвищення науково-педагогічної кваліфікації вчителів, залучення їх до 
активної участі у науково-дослідній роботі тощо. 

Підготовка майбутнього вчителя є предметом досліджень багатьох 
науковців, таких як А. Некос, Т. Корнер, І. Соколова, Є. Флешар. Вони 
трактують підготовку як складне психічне утворення, що включає в себе 
компоненти, які є показниками високого рівня професійної активності, 
самостійності, творчості. 

О. Абдуліна зазначає, що «підготовка вчителя – це процес учіння 
студентів у системі навчальних занять з педагогічних дисциплін і 
педагогічної практики й результат, що характеризується певним рівнем 
розвитку особистості вчителя, сформованості загальнопедагогічних знань, 
умінь і навичок» [1, с. 57]. 

За визначенням Н. Якси, поняття «підготовка майбутнього вчителя» 
складна поліфункціональна відкрита педагогічна системи, спрямована на 
формування особистості фахівця (його знань, умінь, навичок, особистісних 
якостей), здатного працювати в системі, що характеризується взаємодією 
різних культур, готового до професійної діяльності [10, с. 36]. 

Підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін до 
природоохоронної роботи в школі стає можливою за умови вдосконалення 
професійно-педагогічної підготовки студентів та її компонентів. 

Метою статті є визначення компонентного складу підготовки 
майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної 
роботи. 

Ю. Бабанський, О. Мороз у своїх дослідженнях виділяють такі 
компоненти навчання та виховання майбутніх вчителів: мотиваційний, 
змістовий, стимулюючо-мотиваційний, орієнтаційний, операційно-діяль-
нісний, оціночно-результативний, вольовий [2, с. 52]. 

У дослідженні В. Іщенка, підготовка майбутнього вчителя 
природничих дисциплін має дотримуватися вимог єдності її теоретичного і 
практичного компонентів: уміння об’єднувати цілеспрямовану навчальну 
працю з новими, самостійно опанованими знаннями з комплексу 
природничих наук, поєднання нових практичних, зокрема і власних, 
досягнень з досвідом педагогічної діяльності, самостійного інноваційного 
теоретичного пошуку з практичною експериментально-технологічною 
діяльністю [5, с. 112]. 

На підставі вищесказаного можемо зробити припущення, що 
провідна роль у підготовці майбутнього вчителя природничих дисциплін 
до природоохоронної роботи належить когнітивному компоненту, зміст 
якого включає психолого-педагогічні, хімічні, географічні, екологічні, 
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філософські, біологічні знання. 
Когнітивний компонент містить наявний рівень теоретичних знань, 

умінь і навичок, потрібних майбутньому вчителеві природничих дисциплін 
для ефективного виконання природоохоронної роботи в школі. 

Визначаючи зміст когнітивного компонента, виходимо з того, що 
майбутній вчитель природничих дисциплін не може успішно здійснювати 
природоохоронну роботу, не володіючи необхідними знаннями з охорони 
природи для здійснення природоохоронних заходів. 

Як зазначає С. Совгіра, «знання фіксують результати пізнавальної 
діяльності людини і є основою її існування. Знання відображають істотні 
зв’язки між пізнавальною діяльністю та практичними діями людини, вони 
дозволяють подолати обмеженість власного досвіду і сформувати 
готовність до поведінки в різних ситуаціях, з якими ще не доводилось 
зустрічатись» [9, с. 167]. 

Природоохоронна робота здійснюється на основі знань глобальних 
екологічних проблем, проблем своєї місцевості, проблем збереження та 
відновлення біорізноманіття, знань наслідків антропогенного впливу на 
біосферу, проведення акцій, експедицій, конкурсів на природоохоронну 
тематику. 

Особливість знань з охорони природи полягає в тому, що вони є 
інтегровані та зростають у процесі історичного становлення суспільства, 
взаємодії людини і природи. На нашу думку, рівень таких знань впливає на 
відношення людини до природного середовища. 

Нам імпонує думка Л. Немец про те, що зміст отриманих знань у 
процесі здійснення природоохоронної роботи включає: 

– вплив природного середовища на людину; 
– сутність відносин суспільства і природи, людини і природи; 
– розуміння природи як єдиного цілого; 
– практичну діяльність суспільства з охорони природи, раціональ-

ного використання природних ресурсів; 
– морально естетичний вплив на людину; 
– розуміння діалектичного зв’язку природи і суспільства [7, с. 95]. 
Завдяки чіткому розумінню мети і основних завдань природо-

охоронної роботи підвищується ефективність навчально-пізнавальної 
діяльності студентів, з’являється можливість активніше застосовувати 
отримані знання на практиці. 

Таким чином, під знаннями, необхідними для здійснення 
природоохоронної роботи, розуміємо активізацію пізнавальної діяльності 
для збереження природи та навколишнього середовища. 

На основі вищезазначеного до структури підготовки майбутнього 
вчителя природничих дисциплін має входити когнітивний компонент, 
сформованість якого забезпечується отриманням знань у процесі здійснен-
ня природоохоронної роботи. 
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Другим компонентом підготовки майбутнього вчителя природничих 
дисциплін до природоохоронної роботи в школі ми визначили мотиваційно-
ціннісний, який включає дві складових: мотивацію та цінності. 

Одним із завдань професійної підготовки студентів у ВНЗ є 
формування стійкої мотивації на здійснення природоохоронної роботи, 
здатність приводити наявні умови у відповідність до сучасних вимог, які 
випливають із мети, змісту навчального процесу його власного бачення, 
проблем навчання. 

Формування мотиву починається під впливом внутрішнього стимулу 
(органічної потреби) або зовнішнього стимулу з невизначеною вимогою, 
проханням, наказом. 

Більшість мотивів, які формуються в процесі навчання, спричи-
няються дією саме зовнішніх стимулів, але ці стимули повинні знайти 
відображення у певних потребах людини. Один і той самий зовнішній 
стимул може викликати різні потреби у різних людей, хоч дії та вчинки, 
спричинені різними потребами, можуть зовні нічим не відрізнятися. 

Сукупність мотивів певної діяльності є мотивацією цієї діяльності. 
У майбутніх вчителів природничих дисциплін розвиток бережливого 

ставлення до природи органічно зв’язаний з мотивацією. Мотивація 
відіграє важливу роль у підготовці майбутніх вчителів, про що свідчать 
роботи А. Маслоу, В. Ковалева, В. Сластьоніна. Мотиваційно-ціннісне 
ставлення до педагогічної професії займає в структурі особистості 
центральне місце, адже позитивне ставлення до обраної діяльності 
служить тим стрижнем, навколо якого конструюються всі основні якості й 
властивості особистості вчителя [8]. 

Фактором, який спонукає студентів до здійснення природоохоронної 
роботи є інтерес. Виявлення інтересу до організації та проведення 
природоохоронної роботи пов’язане не лише з пізнавальними почуттями, 
але й почуттями морального, естетичного змісту, бажанням досягнути в 
педагогічному процесі готовності до природоохоронної роботи. 

Важливим елементом у формуванні зацікавленого ставлення 
студентів щодо організації й проведення природоохоронної роботи в школі 
є активізація уваги. Частіше вона розвивається саме в процесі взаємодії 
людини і природи. Студент зосереджує свою увагу на тому, що така 
діяльність спрямована на досягнення особистого результату – засвоєння 
нових знань, умінь та навичок для здійснення природоохоронної роботи. 

Активізація уваги та чітке розуміння мети й основних завдань 
природоохоронної роботи дає можливість залучати якомога більшу 
кількість учнів до участі в природоохоронних заходах, походах, акціях, 
фестивалях тощо. 

У процесі підготовки студентів слід активізувати їхню увагу на тому, 
що під час проведення природоохоронної роботи необхідно створити 
ситуацію стимулювання інтересу до даної форми роботи. Разом з тим, ці 
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інтереси розрізняються в залежності від мети та форми діяльності. 
Поняття «цінність» науковці ставлять в один ряд з поняттями 

«потреба» і «мотив», а ціннісні орієнтації індивіда розміщують на перетині 
когнітивної та мотиваційної сфер особистості. Цінності формуються в 
результаті свідомості майбутніми вчителями своїх потреб. 

Таким чином, зміст другого компонента включає: впевненість у 
цінності природи; переконаність у необхідності дбайливого ставлення до 
неї, засновану на особистому досвіді; емпатію по відношенню до живого; 
природоохоронну мотивацію: етичну, естетичну, релігійну та ін.; моральну 
активність, почуття професійної відповідальності за збереження 
природного середовища. 

Майбутній вчитель природничих дисциплін повинен усвідомлювати 
цінність рідного краю, мати позитивну установку на збереження 
природних екосистем, здійснення природоохоронної роботи, бути 
позитивно налаштованим на гармонійне співіснування з навколишнім 
природним середовищем, не завдаючи йому шкоди. 

На основі цього ми виділяємо мотиваційно-ціннісний компонент. 
Основою цього компоненту є усвідомлення природи як самостійної 
цінності, глибока зацікавленість майбутнього вчителя природничих 
дисциплін до здійснення природоохоронної роботи. 

Отже, мотиваційно-ціннісний компонент підготовки майбутнього 
вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи включає 
цінності, інтереси, потреби, що допомагають гармонійно взаємодіяти 
людині з природою, формують мотивацію до збереження та захисту 
навколишнього середовища. 

Третій компонент ми визначаємо на основі необхідності 
формування вмінь і навичок у майбутнього вчителя природничих дисциплін 
для здійснення природоохоронної роботи в школі. 

На думку А. Ліненко, професійна діяльність педагога здійснюється 
на двох рівнях: теоретичному і практичному. Конкретизуючи проблему 
професійної підготовки до конкретного виду діяльності, вона вважає, що 
це цілеспрямований вираз особливостей індивідуальності, який охоплює 
установку, погляди і переконання, систему відносин, мотивацію, емоційно-
вольові якості, професійну компетентність, навички та вміння, а також 
практичне впровадження [6]. 

Діяльність майбутнього вчителя природничих дисциплін у 
здійсненні природоохоронної роботи характеризується предметним 
змістом, в який включаються мотивація, цілі, предмет, засоби. 

Ми погоджуємося з С. Совгірою, яка визначає практично-
діяльнісний компонент особистості як наявність сформованості умінь і 
навичок, здатності особистості застосовувати знання і вміння в різних 
видах діяльності, дотримання норм і правил поведінки в природі, 
самореалізації в екологічній діяльності та природоохоронній роботі  



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 251 

[9, с. 174]. 
На наш погляд, практично-діяльнісний компонент у підготовці 

майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи 
полягає в розвитку умінь, за допомогою яких вона здійснюється. 

Для здійснення природоохоронної роботи майбутній вчитель 
повинен володіти певними педагогічними уміннями. 

У психолого-педагогічній літературі існує безліч тлумачень поняття 
«вміння», що свідчить про його складність. 

С. Максименко, В. Зайчук, В. Клименко, В. Соловієнко характери-
зують вміння як готовність людини, що ґрунтується на знаннях і навичках 
успішно виконувати певну діяльність [4]. 

С. Гончаренко визначає уміння як здатність належно виконувати 
певні дії, засновані на доцільному використанні людиною набутих знань, 
умінь і навичок [3]. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел дозволив нам виділити 
основні педагогічні вміння, що необхідні майбутньому вчителеві 
природничих дисциплін для професійного виконання природоохоронної 
роботи: 

– вміння захищати навколишнє природне середовище від забруд-
нення, зменшення негативних наслідків господарської діяльності 
на стан довкілля, проведення активних дій в збереженні природи 
та природоохоронних заходів; 

– уміння і навички використовувати різні джерела інформації та 
відбору необхідного матеріалу для написання науково-дос-
лідницьких доповідей, рефератів, виступів, робіт на природоохо-
ронну тематику; 

– уміння оцінювати взаємодію людини і природи, прогнозувати 
наслідки впливу людини на природу; 

– вміння оцінювати стан навколишнього природного середовища; 
– уміння пробуджувати в учнів інтерес та бережливе ставлення до 

природи; 
– вміння оцінювати стан та рівень екологічних знань та вмінь 

школярів; 
– вміння проводити природоохоронні акції, фестивалі, виставки, 

конкурси, чемпіонати, експедиції, походи, тощо. 
На основі цього ми можемо виділити третій компонент підготовки 

майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної 
роботи – практично-діяльнісний. 

Вищезазначене доводить, що практично-діяльнісний компонент 
підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до природо-
охоронної роботи в школі включає різні види діяльності, за допомогою 
яких може здійснюватися природоохоронна робота. 

Отже, забезпечення єдності основних компонентів підготовки 
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майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи 
в школі – когнітивного, мотиваційно-ціннісного, практично-діяльнісного, 
сприяє розвитку екологічних знань, природоохоронних вмінь та навичок 
здійснювати природоохоронну роботу, основою якої є збереження природи 
як вищої цінності, усвідомлення ними професійної ролі як педагога. 
Подальшого вивчення потребують проблеми активізації ціннісного 
ставлення особистості до природи, на основі чого буде здійснюватися 
природоохоронна робота. 
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СТАНДАРТИЗАЦІЯ МОВНОЇ ОСВІТИ УЧНЯ ЯК ОБ’ЄКТ 

ВИВЧЕННЯ ЛІНГВОДИДАКТИКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

У статті розкрито концептуальні положення державних 
документів щодо сучасної мовної освіти особистості, розглянуто чинні 
стандартизовані документи, що визначають шляхи й напрями мовної 
освіти, виступають основними вимогами й орієнтирами вивчення 
української мови в загальноосвітній школі. Зміст мовної освіти, 
задекларований нормативними документами, спрямований на досягнення 
відповідного рівня комунікативної компетентності учня і передбачає 
цілісність мовного навчання. 

Ключові слова: мовна освіта особистості, нормативно-правові 
документи, Державний стандарт базової і повної освіти, Державний 
стандарт початкової освіти, Концепції мовної освіти, навчання 
української мови. 

 
В статье раскрыты концептуальные основы государственных 

документов о современном языковом образовании личности. Рассмотрены 
действующие стандартизированные документы, определяющие пути и 
направления языкового образования, которые выступают основными 
требованиями и ориентирами изучения украинского языка в обще-
образовательной школе. Содержание языкового образования, задекла-
рированное нормативными документами, направленно на достижение 
соответствующего уровня коммуникативной компетентности ученика и 
предполагает целостность языкового обучения. 

Ключевые слова: языковое образование личности, нормативно-
правовые документы, Государственный стандарт базового и полного 
образования, Государственный стандарт начального образования, 
Концепции языкового образования, обучения украинскому языку. 

 
The article considers the conceptual provisions of the state documents on 

modern language education of the person. Existing standardized documents are 
reviewed, defining the ways and directions of language education, are the main 
requirements and guidelines of the study of the Ukrainian language in 
secondary school. Content of language education, declared normative 
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documents, directed on achievement of an appropriate level of communicative 
competence of a student and involves the integrity of language learning. 

Key words: language education of the person, legal documents, State 
standard of the basic and full education, the State standard of primary 
education, the Concept of language education, training, Ukrainian language. 

 
Вивчення української мови, формування мовної особистості школяра 

в загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до поставлених 
державою завдань вимагає ґрунтовної підготовки й високорозвиненої 
професійної компетентності учителя. У зв’язку з цим постає необхідність 
ознайомлення студентів філологічних і педагогічних факультетів з 
нормативно-правовими документами, що визначають шляхи й напрями 
мовної освіти.  

Проблемі мовної освіти, її стандартизації й уніфікації, формуванню 
національно-мовної особистості присвятили свої дослідження науковці 
(О. Біляєв, А. Богуш, Л. Варзацька, М. Вашуленко, О. Горошкіна, С. Кара-
ман, Л. Мацько, А. Нікітіна, М. Пентилюк, О. Савченко, Г. Шелехова та 
ін.), що підтверджує актуальність важливої проблеми й пошук шляхів для 
її вирішення. 

Мета статті – з’ясувати основні державні освітні документи, що 
регламентують стратегічні завдання навчання державної (української) 
мови на всіх рівнях, якими має керуватися сучасний учитель в умовах 
неперервної мовної освіти.  

Беручи до уваги Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти, 
керуючись внутрішньодержавними вимогами, зазначимо, що теоретичну 
та практичну основу сучасної мовної освіти в Україні складають 
документи, серед яких положення Державної національної програми 
«Освіта (Україна ХХІ століття)», Національної доктрини розвитку освіти в 
Україні, Державного стандарту базової і повної освіти та Державного 
стандарту початкової освіти, Концепції мовної освіти 11-річної школи 
«Українська мова як рідна», Концепції когнітивної та комунікативної 
методик навчання мови, що регламентують навчання української мови на 
всіх рівнях – від дошкільного етапу до основної, старшої і вищої школи. 
Вони стали своєрідними орієнтирами в реалізації неперервної мовної 
освіти.  

У світовій практиці найефективнішим механізмом зростання 
комунікативної потужності нації визнано шкільну мовну освіту. 
«Найкращий спосіб досягти панівної ролі національних мов – розвиток 
ними шкільної освіти» [6, с. 174]. Як бачимо, упровадження концеп-
туальних положень, названих документів істотно змінює стратегію 
процесу вивчення української мови в усіх її ланках – дошкільній, 
початковій, основній, старшій. 
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Мовна освіта в загальноосвітній школі, що має здійснюватися з 
урахуванням перспективності і наступності навчання, покликана 
формувати в учнів стійку мотивацію до вивчення української (державної) 
мови, забезпечити усвідомлення її суспільних функцій, толерантне, 
шанобливе ставлення до мови як найважливішого засобу спілкування між 
людьми та їхнього взаєморозуміння, на що націлює практично кожний із 
зазначених вище документів. Так, Державна національна програма «Освіта 
(Україна ХХІ століття)» спрямовує навчання в загальноосвітній школі на 
забезпечення поетапного розвитку в учнів комунікативно орієнтованих 
здібностей, мовних інтелектуально-пізнавальних умінь, формування 
гуманістичного світогляду, усвідомлення національно-мовної значущості 
особистості в житті та процвітанні нації, розуміння національних і 
людських цінностей [1]. 

Проблема якісної мовної освіти в Україні, розвитку особистості, 
суспільства, нації та держави є визначальним чинником політичної, 
соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспіль-
ства. При цьому, безперечно, вагоме значення по праву посідає мовна 
освіта. Так, Конституцією України, законодавством про освіту українській 
мові надано державний статус, що вимагає від освітніх закладів належного 
ставлення до її вивчення [4], правильного і доречного використання в 
соціумі. Національна доктрина розвитку освіти в Україні, визначаючи 
стратегію й основні напрями її розвитку першої чверті ХХІ століття, 
вивчення мови називає однією із важливих складових виховання грома-
дянськості [5], формування національних і загальнолюдських цінностей 
особистості, що є особливо важливим для розвитку держави і нації.  

Національною доктриною розвитку освіти в Україні чітко визначено 
мову як основний засіб спілкування, оскільки мова забезпечує зв’язок між 
поколіннями, ефективний обмін між особистостями, мобільність у соціумі, 
поглиблення взаєморозуміння та взаємозбагачення представників різних 
культур, а для цього мають бути сприятливі умови, які б давали 
можливість розвивати комунікативні вміння і навички, заохочуючи до 
навчання, набуття вмінь спілкуватися, ефективно взаємодіяти, розумітися. 
Кожна особистість у процесі навчання має отримати можливість для 
самореалізації та самоствердження, що досить точно віддзеркалює 
комптентнісний підхід у формуванні комунікативної компетентності учня 
загальноосвітньої школи. Одним із пріоритетних напрямів у житті держави 
і системі загальної освіти визначено особистісну орієнтацію мовного 
навчання, формування національних і загальнолюдських цінностей, 
розвиток системи неперервної мовної освіти, розширення українсь-
комовного освітнього середовища, запровадження освітніх інновацій, 
інтеграція вітчизняної освіти до європейського та світового освітніх 
просторів. Стратегія неперервної мовної освіти передбачає оволодіння 
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громадянами України державною мовою: «Освіта сприяє розвитку високої 
мовної культури громадян, виховання поваги до державної мови та мов 
національних меншин України» [5]. 

Спираючись на загальновідоме твердження більшості вчених, що 
мова існує тільки в суспільстві, у певному національному середовищі як 
складне і багатогранне явище, вважаємо, що вивчати її потрібно всебічно, 
цілісно, в сукупності всіх її граней та виявів, на доступному для учнів 
різних вікових груп рівні з урахуванням важливого дидактичного 
принципу перспективності та наступності. Згідно зі спрямованістю 
положень доктрини щодо розвитку освіти у процесі навчання взагалі, а 
мови в першу чергу необхідно формувати таку «особистість – патріота 
України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської 
цивілізації, чітко орієнтується в нинішніх реаліях і перспективах 
соціокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті» 
[5, с. 3].  

Державний стандарт загальної середньої освіти, який складається з 
державних стандартів початкової, базової (основної) і середньої освіти, 
відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», визначає 
головну мету в навчанні мови – формування комунікативної 
компетентності мовної особистості, яка не тільки знає мову, а вільно і 
легко користується нею в діалогічному і монологічному мовленні, з 
повагою ставиться до інших мов та її носіїв. Мовна освіта, визначає 
М. Пентилюк, передбачає, крім головної, низку цілей, що забезпечать 
усебічний інтелектуальний, культурний, соціальний розвиток особистості, 
а саме: 

«1) формувати особистість, здатну засвоювати на базі рідної інші 
мови, щоб у майбутньому вона могла легко влитися в європейське і світове 
співтовариство; 

2) виховувати витримку і взаємоповагу до різних думок спів-
розмовників; 

3) дбати про подальший розвиток рідної мови і рідної культури; 
4) формувати в учнів почуття громадянськості через рідномовні 

обов’язки, престиж української мови тощо» [6, с. 26]. 
У новій редакції Державного стандарту початкової освіти (освітня 

галузь «Мови і літератури») підкреслено, що теоретичні відомості (мовні і 
мовленнєві знання, вміння і навички) у початковій мовній освіті є не 
самоціллю, а важливим підґрунтям, основою для подальшого розвитку, 
засобом формування у молодших школярів комунікативної компетентності 
відповідно до мети початкової школи з урахуванням пізнавальних 
можливостей і потреб цього шкільного віку [2]. Ці напрями досить 
важливі, оскільки відбір змісту навчання мови повинен ґрунтуватися на 
загальнолюдських і національних цінностях та загальнодидактичних 
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принципах, безперечно, з урахуванням засад перспективності і наступ-
ності, цілісності, інтегративності і диференційованості, розвивально-
компетентнісної спрямованості. 

Стандартизована мовна освіта визначає низку цілей для учнів і 
вчителів початкової та основної школи, тому в навчанні слід ураховувати 
рівень сформованості базового лінгвістичного компонента, комунікативно-
мовленнєвих умінь та навичок. 

Провідна мета мовної освіти, як відзначено в Державному стандарті 
базової і повної загальної середньої освіти, – «формування комунікативної 
компетенції, що базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого 
типу, соціальних навичках, світоглядних переконаннях» [2, с. 27]. 
Відповідно до цього в шкільному навчанні української мови має 
здійснюватися накопичувальний розвиток комунікативної здатності, що 
включає мовну, мовленнєву, соціокультурну та діяльнісну (стретегічну) 
компетентності, опанування мовцями всіх видів мовленнєвої діяльності та 
вмінь спілкуватися в різних життєвих ситуаціях і в усіх сферах приватного 
та суспільного життя. 

Зауважимо, в Стандарті зазначено, що «між ступенями шкільної 
освіти забезпечується наступність і перспективність змісту навчання та 
вимог щодо його засвоєння учнями» [2, с. 23]. Означені вимоги слід 
ураховувати в процесі формування комунікативних умінь учнів з класу в 
клас, поєднуючи навчально-виховну роботу початкової та основної школи. 

Як бачимо, зміна соціальних функцій української мови, надання їй на 
конституційному рівні статусу державної послужили важливими 
причинами для переорієнтації мети її навчання в загальноосвітній школі 
загалом і в окремих ланках зокрема. 

Аналізуючи Державний стандарт кожного складника середньої 
освіти, відзначаємо як позитивне, особливо актуальне для сучасної мовної 
освіти загалом, що він побудований на засадах особистісно зорієнтованого 
і компетентнісного підходів, чітко визначено результативну складову 
державних вимог до навчальних досягнень учнів у процесі навчання рідної 
мови, які відповідають предметним і ключовим компетентностям. Основна 
школа, зазначено в документі, «забезпечує базову загальну середню освіту, 
що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, 
формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшого 
здобуття освіти» [125], що вимагає зв’язку й узгодження мети, змісту, 
організаційно-методичного забезпечення в навчанні.  

Слід зазначити, що початкова школа відіграє виняткову роль у 
мовній освіті особистості, є важливою ланкою в системі безперервної 
освіти – ДНЗ – початкова школа – основна школа – старша школа – ВНЗ, 
оскільки закладає підґрунтя для розвитку всіх умінь учнів: за-
гальнонавчальних, мовних, мовленнєвих, комунікативних, предметних, 
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пізнавальних. Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним 
періодом дитинства, впродовж чотирьох років в умовах цілеспрямованого 
навчання і виховання забезпечує пропедевтичне, подальше становлення 
особистості школяра, його інтелектуальний, фізичний, морально-етичний, 
комунікативно-мовленнєвий, естетичний, соціальний, емоційно-вольовий 
розвиток. Особливу роль початкової школи в системі шкільної мовної 
освіти, що зумовлено певними характеристиками цього віку, відіграють 
уміння вчитися, готовність до продовження навчання в основній школі, 
моральна вихованість, позитивний соціальний досвід. Надзвичайно 
важливо, щоб кожен, від кого залежить якість навчання мови в початковій 
і основній школі, усвідомлював її як пріоритет, бачив взаємозв’язок між 
усіма чинниками, що впливають на неї.  

Як зазначено у Державному стандарті початкової освіти, мовний 
компонент полягає в засвоєнні доступного і достатнього кола знань з мови 
як засобу мовленнєвого розвитку, що набуває провідного принципу в 
початковій ланці шкільної мовної освіти і забезпечує компетентнісний 
підхід до навчання мови. Вважаємо, що це є актуальним завданням 
сучасної школи, оскільки передбачає реалізацію компетентнісного підходу 
до навчання мови, який зумовлює спрямування навчального процесу на 
уроці на формування й розвиток комунікативної компетентності 
особистості. Особливо значущими є головні завдання, визначені 
державними вимогами до навчальних досягнень учнів початкового етапу 
навчання мови, що при ефективному врахуванні та застосуванні вчителем 
забезпечать комунікативну здатність особистості. Це:  

 формування в учнів мотивації до вивчення мови; 
 гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності 

(слухання-розуміння, говоріння, читання і письма); 
 формування комунікативних умінь; опанування найважливіших 

функційних складників мовної системи з урахуванням 
особливостей фонетичної і граматичної систем української мови; 

 соціально-культурний розвиток особистості; 
 формування вміння вчитися [3]. 
Основна школа у структурі неперервної мовної освіти виконує 

фундаментальну, цементуючу роль. Важливим у стандарті є її 
компетентнісне спрямування, що включає чотири наскрізні змістові лінії: 
мовленнєву, мовну, соціокультурну і діяльнісну, спрямовані на фор-
мування предметних і загальних умінь. Кожна змістова лінія є важливою 
для формування мовної особистості, має свої завдання, зміст та шляхи 
реалізації. 

Мовленнєва змістова лінія забезпечує «вироблення й удосконалення 
вмінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, 
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говоріння, письма), формування готовності до розв’язування проблеми 
життєтворення в особистісному і суспільному вимірах» [2, с. 20], спонукає 
вчителя до формування в учнів умінь та навичок перцептивної і 
продуктивної мовленнєвої діяльності, їхньої комунікативної компе-
тентності. 

Мовна змістова лінія у формуванні комунікативної компетентності 
спрямована на засвоєння мови як системи, засобу для вираження думок та 
почуттів людини, нагромадження і збереження культурно-історичних 
традицій українського народу. Упродовж її реалізації учні опановують 
норми літературної мови, вивчають якості, необхідні для побудови 
висловлювань в усній і писемній формах діалогічної чи монологічної 
структури. 

Соціокультурна змістова лінія забезпечує засвоєння культурних і 
духовних цінностей українського народу, формує загальну культуру 
особистості, і сприяє: 

 становленню сучасного світоглядного уявлення про світобудову, 
природу, суспільство, людину, сенс життя в аспекті їх розвитку; 

 ознайомленню в концентрованій формі з основним культурним 
набутком народу і людства в цілому; 

 розвитку духовної сфери особистості, зокрема вихованню 
патріотизму, моральних переконань, відчуття прекрасного тощо. 

Діяльнісною змістовою лінією передбачено формування стратегічної 
мовленнєвої поведінки, прогнозування і реалізації різноманітних 
мовленнєвих актів. Як зазначає М. Пентилюк, цьому сприяють: умови, 
потреби для різних видів мовленнєвої діяльності; мовленнєві процеси 
(комунікативні дії, акти); тексти (на рівні сприйняття); тематика текстів; 
комунікативні стратегії, тактики; система завдань [6, с. 29]. 

Аналізована змістова лінія сприяє формуванню загальнонавчальних 
умінь і навичок, опануванню стратегій мовленнєвої комунікації, що 
визначають мовленнєву діяльність, передусім спрямовану на розв’язання 
навчальних завдань і життєвих проблем. 

Кожна із визначених змістових ліній формує комунікативну 
компетентність особистості, що є «невід’ємним елементом структури 
змісту освіти і цілісною системою» [2, с. 20]. Тому зміст мовної освіти в 
основній школі необхідно спрямувати на досягнення належного рівня 
сформованості вмінь користуватися мовними засобами в усіх видах 
мовленнєвої діяльності, слухати / читати й усвідомлювати почуте / 
прочитане, говорити / писати і втілювати комунікативний намір, мету, 
головну думку в сказане / написане, володіти різними стилями, типами і 
жанрами мовлення з урахуванням комунікативної ситуації та дотри-
муватися правил спілкування.  

Таким чином, зазначені в Державному стандарті змістові лінії між 
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ступенями мовної освіти забезпечать перспективність і наступність у 
формуванні мовної особистості учня, його комунікативної компетентності, 
що включають мовленнєву, мовну, соціокультурну та діяльнісну 
компетентності, взаємодіючи та доповнюючи одна одну. Компоненти, 
окреслені в Державних стандартах початкової та основної шкіл, 
концепціях мовної освіти, комунікативної і когнітивної методики навчання 
української мови допоможуть спроектувати навчання учнів, забезпечуючи 
формування й розвиток комунікативної компетентності особистості, що 
має усвідомити своє місце і роль у рідній державі, національну 
приналежність та ідентичність, любити свою Україну та її мову. Перелік 
обов’язкових результатів навчання, викладених у стандартах мовної 
освіти, дає змогу визначити основні вимоги до володіння українською 
мовою. Зміст мовної освіти в основній школі на підґрунті початкової 
школи забезпечує базову загальну середню освіту і спрямований на 
досягнення потрібного рівня сформованості вмінь користуватися мовними 
засобами в усіх видах мовленнєвої діяльності на основі різнотипних 
комунікативних ситуацій. 

Ознайомлення студентів із чинними державними документами, що 
стосуються шкільної мовної освіти, визначають пріоритети формування 
комунікативної компетентності особистості, акцентують увагу на розвитку 
індивіда, який вільно й успішно володіє вербальними та невербальними 
засобами у процесі суспільної й життєвої комунікації, є важливим і 
обов’язковим, оскільки сприятиме результативності у підготовці 
майбутнього вчителя до різних видів педагогічної діяльності. 
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У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
 
У статті висвітлено основні тенденції розвитку навчальних 

комплексів у системі неперервної педагогічної освіти; здійснено логіко-
історичний аналіз процесу їх становлення; проаналізовано праці сучасних 
вчених про роль навчального комплексу «педагогічний коледж – 
педагогічний університет» у професійній підготовці майбутніх педагогів. 
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В статье рассматриваются основные тенденции развития учебных 

комплексов в системе непрерывного педагогического образования; 
осуществлен логико-исторический анализ процесса их становления; 
проанализированы труды современных ученых о роли учебного комплекса 
«педагогический колледж – педагогический университет « в 
профессиональной подготовке будущих педагогов. 
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The main trends in the development of educational facilities in continuing 

teacher education are examined; logical and historical analysis of the process 
of their formation is implemented, the works of contemporary scholars on the 
role of an educational complex «Pedagogical College – Pedagogical 
University» in the training of future teachers are analyzed. 
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academy, training, an educational complex «Pedagogical College – 
Pedagogical University». 

 
Однією з провідних тенденцій розвитку сучасної освітньої 

парадигми, що здійснюється на тлі активних інноваційних процесів у 
соціальній та економічних сферах життя суспільства, є посилення уваги до 
проблеми неперервної педагогічної освіти. Її головний зміст полягає в 
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постійному творчому оновленні, розвитку і вдосконаленні кожної людини 
протягом усього життя. Підготовка висококваліфікованого спеціаліста 
виступає одним з головних принципів педагогічної освіти, яка є базовою 
для будь-якого фахівця, причетного до навчання, виховання, розвитку та 
соціалізації людини. Рівень педагогічної освіти визначає ефективність у 
вирішенні професійних завдань вихователя, вчителя, викладача вищого 
навчального закладу і системи освіти дорослих [1]. Стратегічним 
завданням педагогічної освіти є підготовка компетентного фахівця, 
здатного ефективно діяти за межами навчальних ситуацій, вирішувати 
типові та проблемні завдання, що виникають у власній професійній 
діяльності [2]. 

Основні вимоги до неперервної професійної підготовки спеціалістів 
конкретизовано у Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ 
столітті (2002), Законі України «Про загальну середню освіту» (1999), 
«Про вищу освіту» (2002), Державній програмі «Вчитель» (2002), 
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
(2013), галузевій Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти 
(2013). 

Одним зі шляхів вирішення проблеми постійного професійного 
вдосконалення є підготовка спеціалістів в умовах навчального комплексу 
«педагогічний коледж – педагогічний університет», який найкращим 
чином реалізує завдання неперервної підготовки фахівців у сучасних 
умовах глобалізації. На думку Л. В. Моторної [2], освіта, отримана в 
навчальних комплексах, у світовому освітньому просторі в системі 
неперервної професійної освіти є пріоритетною й престижною. 

На сьогодні в Україні законодавчим підґрунтям функціонування 
навчального комплексу «педагогічний комплекс – педагогічний 
університет» є «Положення про навчальний і навчально-науково-
виробничий комплекс», який діє з 25 січня 1994 р. [3], яке визначає 
порядок створення навчальних та навчально-науково-виробничих 
комплексів, організацію їх навчально-виховної роботи та формування 
змісту освіти у системі ступеневої підготовки фахівців. Згідно з цим 
документом, навчальні комплекси забезпечують «впровадження системи 
ступеневої підготовки фахівців за наскрізними навчальними планами та 
програмами, ефективне використання науково-педагогічних кадрів, 
навчально-лабораторної та виробничої бази, соціальної інфраструктури, 
організацію підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів та 
працівників підприємств, спільне проведення науково-дослідних робіт, 
апробацію та використання результатів наукових досліджень, підготовку 
наукових кадрів, розробку навчально-методичного забезпечення» [3, с. 3]. 

Проблемами, пов’язаними із реалізацією неперервної педагогічної 
освіти у системі навчального комплексу «педагогічний коледж – 
педагогічний університет» займалися сучасні вчені – Л. І. Бережна [4], 
Н. В. Денисова [5], Л. Г. Диханова [6], О. В. Чепка [7] та інші. Так, у 
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дисертаційному дослідженні Л. І. Бережної «Організаційно-педагогічні 
основи формування фізичної культури в педагогічному коледжі на базі 
навчального комплексу» [4] експериментально апробовано ефективність 
концепції підготовки вчителів у системі неперервної педагогічної освіти на 
базі навчально-науково-педагогічного комплексу. Дослідниця розглядає 
навчальний комплекс як систему неперервної педагогічної освіти і 
зазначає, що система підготовки педагогічних кадрів у навчальному 
комплексі «педагогічний коледж – педагогічний університет» забезпечує 
більш високий рівень професійної майстерності педагогів. 

Н. В. Денисова [5] аналізує теорію психолого-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів у комплексі «коледж – університет» у 
контексті неперервної педагогічної освіти, обґрунтовує та характеризує 
напрями організаційно-методичної взаємодії структурних підрозділів, 
розкриває зміст основних факторів, що спричинили створення навчальних 
комплексів, та обґрунтовує етапи їхнього розвитку. 

Мета статті – здійснити логіко-історичний аналіз становлення та 
розвитку вітчизняної педагогічної освіти, передумов створення 
навчального комплексу «коледж – університет» та його ролі в процесі 
неперервної педагогічної освіти. 

Дослідженням становлення вітчизняної педагогічної освіти, розвитку 
навчальних комплексів у контексті неперервної педагогічної освіти 
присвячені праці сучасних дослідників Н. М. Дем’яненко [8], 
В. І. Лугового [9], В. К. Майбороди [10], Н. С. Побірченко [11] та інших. 

Важливу роль у становленні педагогічної освіти відіграли братські 
школи. Зокрема, Львівська братська школа була взірцем для інших шкіл, і 
саме тут проросли перші паростки педагогічної освіти. Вона не лише 
готувала учителів для початкових і середніх навчальних закладів, а й 
давала можливість найбільш талановитим викладати в інших братських 
школах. Віддаючи дитину до школи, батьки мали при свідках 
ознайомитися зі шкільними порядками і скласти договір, у якому 
зазначити зміст і термін навчання дитини в школі. Школу очолював 
ректор. Крім того, братство виділяло двох шкільних наглядачів 
(схолархів), які контролювали роботу вчителів та успішність учнів, і 
розв’язували всі господарські питання.  

Учителі братських шкіл здобували освіту не тільки у братських 
школах, а також у різних академіях і університетах, нерідко в закордонних. 
Шкільна дисципліна була сувора – тілесні покарання вважалися 
необхідною частиною шкільного кодексу братських шкіл [Невмержицька]. 

Становлення вітчизняної педагогічної освіти сягає часів Київської 
Русі, коли було засновано Києво-Могилянську та Острозьку академії, які 
стали першими осередками формування науково-педагогічної еліти, 
вчителів-фундаторів національного шкільництва. Навчально-виховний 
процес в академіях носив яскраво виражене гуманістичне спрямування, 
поєднував національні традиції українського шкільництва та кращі 
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здобутки західноєвропейської педагогічної думки. Про результативність і 
дієвість роботи вище названих академій свідчить наукова та просвітньо-
педагогічна діяльність її вихованців: гетьмана П. Конашевича-Сагай-
дачного, М. Смотрицького; І. Вишенського, П. Могили, Ф. Прокопович, 
Г.Сковороди та ін. 

У XVII–XVIII ст. розгорталася діяльність мандрівних дяків – 
вихованців українських духовних шкіл, які не мали постійного місця 
проживання і служби, мандрували містами і селами України, заробляючи 
на проживання культурно-просвітницькою роботою (учителювали, 
складали та декламували вірші, ходили з вертепом). Завдяки їм кожна 
дитина, яка мешкала далеко від школи, мала змогу вчитися вдома чи 
близько від дому за цілком посильну для батьків платню вчителеві. Це 
сприяло повному забезпеченню початкового загального навчання всіх 
дітей шкільного віку в Україні, що мало надзвичайно важливе освітнє 
значення. Мандрівні дяки користувалися високим авторитетом серед учнів 
і батьківської громадськості, бо були тісно зв’язані з народом, вчили дітей 
рідною мовою із застосуванням доступних і зрозумілих усім засобів 
народної педагогіки.  

Проблемою педагогічної освіти займалися і просвітники Львівського 
університету, тісна співпраця якого з Києво-Могилянською академією 
сприяла формуванню висококваліфікованих викладачів для Московської 
академії, Петербурзької семінарії, Чернігівського, Переяславського, 
Харківського колегіумів, а також європейських університетів: Паризького, 
Празького, Римського [5, c. 23]. 

Н. С. Побірченко у дослідженні «Безперервна педагогічна освіта в 
історичному вимірі» стверджує, що початком розвитку системи 
неперервної педагогічної освіти є Київська духовна академія, в якій 
здійснювалася підготовка вчителів для національних шкіл, відкритих 
згідно з Духовним регламентом Ф. Прокоповича. «Ніяких інших закладів 
для підготовки педагогічних кадрів не було, та й не могло бути, адже не 
було розвиненої системи шкільної освіти [11, с. 166]. Дослідниця 
відзначає, що лише у ХІХ ст. після створення Міністерства народної 
освіти, заснування Харківського та Київського університетів з’являються 
паростки системи неперервної педагогічної освіти. «При університетах 
відкривалися педагогічні інститути, які були спеціальними педагогічними 
закладами, що забезпечували професійну педагогічну підготовку 
майбутніх учителів для гімназій і частково – для повітових училищ»  
[11, с. 167]. 

Вагомий внесок у розбудову вітчизняної системи педагогічної освіти 
зроблено Харківським університетом, організаційно-методична діяльність 
якого прискорила освітні реформи, за перші дев’ять років функціонування 
закладу кількість загальноосвітніх шкіл збільшилася в сім разів. 

Вивченню питань професійної підготовки майбутніх педагогів 
присвячено дисертаційну роботу І. М. Кравченко «Учительські інститути в 
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системі підготовки педагогічних кадрів в Україні (друга половина ХІХ – 
початок ХХ ст.)» [12]. Перші педагогічні інститути були закладами 
закритого типу, де психолого-педагогічна підготовка складалась з 
теоретичного (вивчення інтегрованого курсу «Педагогіка») і практичного 
(психолого-педагогічні спостереження в ході педагогічної практики) 
компонентів. По завершенню повного курсу навчання випускник 
педагогічного інституту мав прослужити на вчительській посаді не менше 
шести років [12, с. 2–3]. 

Н. С. Побірченко стверджує, що протягом другої половини ХІХ – 
поч. ХХ ст. була створена «ієрархізована система безперервної освіти 
педагогічних працівників, яка далі набирала різних ознак організаційної і 
змістової єдності, взаємозв’язку усіх ланок освіти» [11, с. 191]. 

У становленні навчально-наукових комплексів на Україні особливу 
роль відіграв Фребелівський педагогічний інститут (1907–1920 рр.), який 
на початку ХХ ст. являв собою розгалужену мережу навчально-
допоміжних закладів (навчально-виховні – дитячі притулки, дитячі садки, 
початкові школи, вище початкове училище, клуб для підлітків, школа для 
дорослих, музеї, бібліотеки); наукові – педологічна лабораторія, 
педагогічна амбулаторія, амбулаторія педагогічної патології, лабораторія 
експериментальної психології, психологічна лабораторія). Діяльність 
Фребелівського педагогічного інституту спрямовувалася на комплексну 
професійно-педагогічну підготовку майбутнього вчителя. 

Організація такого типу вищого навчального закладу забезпечувала 
високий рівень науково-дослідної роботи, її цілісність та диференційо-
ваність, можливість швидкого впровадження наукових здобутків у 
практику шкільного життя; дозволяла прослідкувати взаємозумовленість 
та взаємозалежність усіх ланок освіти (дошкільної, середньої, вищої). 
Педагогічний процес у Фребелівському педінституті базувався на 
поєднанні науково-теоретичної та дослідницько-практичної роботи з 
навчально-виховною, що впливало на підвищення рівня підготовки 
педагогічних кадрів. 

На базі Київського Фребелівського педагогічного інституту існував 
інститут вільнослухачок, якого можна вважати праобразом сучасної 
системи профудосконалення вчителів (післядипломна освіта). З цією ж 
метою при інституті функціонували курси підвищення кваліфікації 
вчителів. Поєднання педагогічної підготовки та перепідготовки суб’єктів 
народної освіти на базі педвузу свідчить про поглиблення науково-
теоретичної та методичної складової педагогічного процесу навчального 
закладу.  

В. К. Майборода [10] констатує той факт, що саме ХХ століття 
характеризується поширенням нових неурядових типів освітньо-
професійних закладів – навчально-наукових комплексів, які функціонували 
поряд з педагогічними університетами. Це була перша спроба об’єднання 
зусиль державних професійно-педагогічних установ, навчальних закладів 
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для здійснення підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів, розробки 
наукових проблем та консультаційної просвітницької діяльності. Такі 
навчально-наукові комплекси інтегрували роботу методичних об’єднань, 
комісій, просвітницьких товариств, училищних комітетів, різновидів 
педагогічних курсів, учительських з’їздів, педагогічних шкіл (прототипів 
педагогічних технікумів, училищ, пізніше – коледжів). Перші навчально-
наукові комплекси педагогічного спрямування заклали основи багато-
рівневої системи професійної освіти: 1 ступінь – фундаментальна загальна 
університетська освіта; 2 ступінь – фахова підготовка педагогічних 
працівників за профілями. 

Об’єктивний ретроспективний логіко-системний аналіз архівних 
матеріалів, педагогічної і політичної літератури з досліджуваної проблеми 
дав змогу Н. Дем’яненко виявити такі провідні тенденції, особливості і 
закономірності загально педагогічної підготовки ХІХ – першої третини XX 
ст.: загально педагогічна підготовка є загальною і єдиною для кожного 
вчителя, незважаючи на різну основну спеціальність; упровадження ідей 
інтеграції та диференціації в систему та зміст загально педагогічної 
підготовки вчителя; професіоналізація загально педагогічної підготовки 
вчителя; створення зразкових, дослідних навчально-виховних закладів та 
педагогічних комплексів [8]. 

Протягом 60–70-тих рр. ХХ ст. в історії розвитку вітчизняної 
системи педагогічної освіти здійснено перехід до централізації освіти, 
утвердження авторитарної педагогіки. Поряд з указаними негативними 
явищами, позитивним було вдосконалення змісту психолого-педагогічних 
дисциплін, зародження гуманістичної педагогіки співробітництва. 

Аналітичне опрацювання науково-педагогічних, нормативних дже-
рел дозволило констатувати, що 70–80-ті рр. ХХ ст. характеризуються 
подальшою централізацією та уніфікацією змісту педагогічної освіти. 
Вітчизняний дослідник теоретико-методологічного аспекту розвитку 
педагогічної освіти в Україні В. І. Луговий зазначив, що етап до 1985 р. 
визначався жорстокою (абсолютною) централізацією. Саме 1985 р. учений 
охарактеризував як пік розвитку і загострення кризового стану в 
педагогічній освіті. 1985–1991 рр. – етап ліберального централізму [10]. 

Реформування радянської системи педагогічної освіти 1984–1985 рр. 
спрямовувалося на збільшення терміну навчання, оскільки низький 
загальноосвітній рівень педагогічної підготовки провокував виникнення 
догматизму, консерватизму, національного нігілізму, дегуманізму в 
діяльності вчителів і вихователів. У зазначені роки було розроблено перші 
комплексні плани, спрямовані на забезпечення наступності середньої і 
вищої ланки спеціальної педагогічної освіти [7]. 

1985 р. було затверджено постанову «Про заходи по вдосконаленню 
підготовки, підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів, поліпшенню 
умов їх праці і побуту», згідно з якою пропонувалося «закріпити за 
кожним навчальним закладом, який веде підготовку вчителів (викладачів) і 
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майстрів виробничого навчання, загальноосвітні школи, середні спеціальні 
і професійно-технічні навчальні заклади та позашкільні установи як 
базової для організації в них педагогічної практики та іншої навчально-
виховної роботи» [13]. Фактично дана постанова дала початок створенню 
навчально-наукових і навчально-науково-виробничих комплексів. 

Таким чином, в Україні процеси створення навчально-наукових 
комплексів розпочато досить недавно. Найважливішими факторами, що 
спричинили створення інтегрованих систем, були педагогічні інновації 
кінця ХХ століття – ідеї неперервності та ступеневості освіти. Першим 
етапом розвитку навчальних комплексів було ініціювання до об’єднання 
зусиль ВНЗ різних рівнів акредитації з метою уникнення дублювання 
напрямів спеціальностей, збереження належної матеріально-технічної бази 
в умовах загального реформування і становлення національної освітньої 
системи. 

Упродовж 1991–1994 рр. функціонувало близько 283 навчально-
наукових комплексів. До їх складу входили загальноосвітні, професійно-
технічні, вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації та підрозділи 
післядипломної освіти.  

Другим етапом розвитку навчальних комплексів типу «школа – 
коледж – ВНЗ», «коледж – ВНЗ» є період нормативного забезпечення 
їхньої діяльності. Основою побудови моделі ступеневої підготовки 
фахівців у навчально-науково-виробничих комплексах є підходи непе-
рервності професійної освіти; інтегративності, диференційованості, 
багаторівневості, багатопрофільності, професійної спрямованості, ступе-
невості, комплексності та соціальної зумовленості [14]. 

Логіко-історичний аналіз становлення навчального комплексу 
«педагогічний коледж – педагогічний університет» дає підстави дійти 
висновку, що паростки неперервної педагогічної освіти деякою мірою 
проявляються ще з часів Київської Русі, а саме в Києво-Могилянській та 
Островській академіях. Зародження навчально-наукових комплексів 
відбувається у ХХ ст. Пильну увагу підготовці педагогічних кадрів у 
системі неперервної педагогічної освіти на базі навчальних комплексів 
вчені почали приділяти лише з 90-х років ХХ ст. 
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ОСВІТНЬО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ БРАТСТВА ПРАВОСЛАВНИХ 
БОГОСЛОВІВ У ПОЛЬЩІ (1934–1938 рр.) 

 
У статті розкрито зміст діяльності Братства православних 

богословів у Польщі, зокрема проаналізовано таку важливу складову його 
діяльності як освітньо-виховна діяльність, схарактеризовано роль в ній 
друкованого органу братства – «Вестника Братства православных 
богословов в Польше».  

Ключові слова: освітньо-виховна діяльність, братства, православні 
богослови, «Вестник Братства православных богословов в Польше».  

 
В статье проанализирована деятельность Братства православных 

богословов в Польше, в частности такая важная составляющая его 
функционирования как образовательно-воспитательная деятельность, 
охарактеризована роль печатного органа братства – «Вестника 
Братства православных богословов в Польше». 

Ключевые слова: просветительно-воспитательная деятельность, 
братства, православные богословы, «Вестник Братства православных 
богословов в Польше».  

 
The content of the fellowship of orthodox theologians in Poland, including 

analysis of this important part of its activities as education and educational 
activities is described in the article. Author determines role in it printed organ 
fraternity – «Journal Fellowship of Orthodox theologians in Poland». 

Key words: education and educational activities, fellowship, orthodox 
theologians, «Journal of the Fellowship of Orthodox theologians in Poland». 

 
Вивчення, дослідження та аналіз ролі православної церкви та її 

структурних організацій, громадсько-релігійних установ, у тому числі й 
православних братств в історії українського суспільства на сьогодні 
помітно активізується, адже це дасть можливість не лише оцінити процес 
формування культурно-освітніх та морально-етичних традицій, але й, 
спираючись на досвід минулого, підвищити ефективність освітньо-
виховної діяльності церковних інститутів сучасного суспільства.  

Православ’я в Україні відігравало й відіграє провідну роль у 
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духовному становленні та всебічному розвитку суспільства. На сьогодні 
практичний досвід його інституцій набуває загальнокультурного значення 
у сучасному суспільстві, особливо діяльність православних братств. 
Найменш вивченим у діяльності братств на Західній Україні є міжвоєнний 
період (1921–1939 рр.), хоча у 20–30-х pp. XX ст. православне духовенство 
відігравало провідну роль у духовному, національно-культурному і 
освітньо-виховному поступі українців. Саме тому актуалізація діяльності 
православних братств досліджуваного періоду є вкрай актуальною. 

Розвиток українського православного життя в зазначений період на 
західноукраїнських землях, в тому числі і на Волині, знайшов своє 
відображення у працях сучасних вітчизняних науковців. Зокрема, цю 
проблему досліджували В. Борщевич, Т. Міненко, Б. Савчук, Н. Стоколос, 
І. Тимочко та інші дослідники, у працях яких проаналізовано національно-
церковне відродження, процеси українізації та інституційного оформлення 
Православної церкви в Польщі (1920–1939 pp.) [1; 9–10; 12–13].  

Проте вивчення і аналіз освітньо-виховної діяльності братств, 
зокрема Братства православних богословів у Польщі у 30-х рр. ХХ ст. на 
сьогодні не здійснювались, тому саме це і є завданням пропонованої статті. 

Насамперед окреслимо зміст поняття «православне братство». 
Сучасна дослідниця І. Тимочко визначає його «як культурно-
просвітницьку організацію, що виникла або відродила свою діяльність 
задля благодійної й культурно-просвітницької підтримки сфери освіти і 
культури певного регіону» [13, с. 23].  

Саме такою культурно-просвітницькою організацією, створеною для 
підтримки сфери освіти і культури, стало Братство православних 
богословів у Польщі, перші організаційні збори якого відбулися 24 березня 
1934 р. [2]. 

Необхідно зазначити, що після повної окупації поляками західної 
Волині і встановлення їх органів влади, всі православні духовні освітні 
школи на цих теренах були ними закриті. Прохання українців про їх 
повернення польська окупаційна влада ігнорувала. Тому для збереження 
православ’я, мови, культури поодинокі братства були вкрай важливі. 

Польський дослідник А. Миронович зазначає, що в міжвоєнний 
період 1918–1939 рр. на території Польщі існувало вісімнадцять 
православних церковних братств. Становище цих братств було 
неоднозначним, польська влада намагалася їх ліквідувати, однак вони 
вписали свою сторінку в історію православних українців [8]. 

Одним із небагатьох православних духовних осередків був 
православний Богословський відділ Варшавського університету, випуск-
никами якого було організоване Братство православних богословів (Про 
внесок православного кліру в духовне та інтелектуальне становлення 
волинян студентів православного богословського відділу Варшавського 
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університету писав Іван Власовський [4, с. 111]). Студенти Студіуму (так 
називали православний Богословський відділ Варшавського університету) 
не могли лишитися осторонь українського життя у Польщі. При Студіумі 
функціонувало студентське Коло православних богословів, опікуном якого 
був митрополит Діонісій. При Колі існували п’ять секцій: гомілетична, 
наукова, абстиненська, секція ознайомлення з новими релігійними течіями 
і видавнича. Щороку відбувалися прощі членів Кола до Почаївської лаври 
та інших православних святинь [3]. Саме випускники й студенти Студіуму 
ставали членами братства, також до братства входили священики, які мали 
богословський ступінь або вищу духовну освіту. Наприкінці 1934 р. 
братство нараховувало 35 дійсних членів, більшість з яких – волинське 
духовенство [6, с 5–6].  

Метою братства визначалося: «захист своєї Православної Віри, 
боротьба з сектантством і спільна релігійно-моральна і просвітницька 
діяльність» [14, с. 3]. Робота на місцях передбачала «релігійно-моральну і 
виховну діяльність у своєму середовищі» [14, с. 3]. 

Братство практикувало діяльність у формах духовних зборів та 
видавничої діяльності, організовувало релігійні центри та лекції, приділяло 
особливу увагу контактам з іншими православними церквами – 
румунською, грецькою, сербською, грузинською. Головою братства був 
обраний Митрополит Варшавський і Волинський і всієї Польщі Діонісій 
(нагадаємо, він був опікуном Кола), секретарем – священик С. Кирилович 
[2, с. 7, 13]. 

Братство впродовж 1934–1938 рр. видавало «Вестник» (російською 
мовою), який містив такі розділи: з життя братства; статті богословського, 
пастирського, місіонерського і педагогічного характеру; православна 
богословська наука у православних країнах; інославне богослів’я; 
бібліографія; різні новини з церковної і релігійної галузі; оголошення. 
Вісник виходив два рази на рік, хоча спочатку планувалося видавати його 
щомісячно. 

Статут братства був представлений на українській і польській мові 
[11, с. 14–18]. Робота братства планувалась у двох напрямах – зовнішньому 
(публічні доповіді) і внутрішньому (організація спеціальних секцій з 
вивчення православно-християнського віровчення). 

Наприклад, публічні доповіді о. Ієромонаха Філофея в пам’ять 
о. Іоанна Кронштадтського та о. Архімандрита Феофана на тему 
«Святитель Феофан, Затворник Вишенський як образ Православного 
Архіпастиря» не лише знайомили з життям святих, але й давали слухачам 
православні істини, відповіді на питання, які ставило перед християнами 
життя. Важливо зауважити, що тексти доповідей братство видавало 
окремими брошурами і продавало по 50 грошів з пересилкою, про що 
свідчать оголошення у «Вестнике» [2, с. 72]. 
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Внутрішня сторона діяльності передбачала у першу чергу групове 
вивчення найбільш важливих богословських проблем, так як «одиночна 
робота не всім під силу і не завжди дає позитивні результати» [2, с. 10]. 

Як свідчить здійснений аналіз статуту, важливою складовою 
діяльності братства була освітньо-виховна діяльність. Для реалізації 
заявлених цілей статутом передбачалося влаштування публічних доповідей 
на педагогічні теми, влаштовувати курси, скликати з’їзди, організовувати 
конференції [11, с. 14]. Члени братства ставили за мету розвиток релігійно-
моральних якостей народу, виховання в нього почуття справжнього 
патріотизму, утвердження православ’я та викорінення наслідків 
насадження католицизму і уніатства на землях Західної України. Їхня 
просвітительська робота виявлялася у проведенні позабогослужбових 
релігійно-моральних читань та бесід. Особливо поширеними були такі 
види роботи, як читання рефератів, лекцій, організація вечорів, концертів 
тощо. 

У першому і другому номерах «Вестника» Митрополит Діонісій 
проаналізував шкільну реформу 11 березня 1932 року і її принципи [2]. 
Згідно реформи були внесені зміни у викладання Православного Закону 
Божого, який стояв на першому місці серед предметів викладання. Так, у 
статті митрополит пропонував приблизний розподіл матеріалу на всі 4 
класи гімназії, тематичний розподіл для першого класу у першому номері, 
для 2–4 класів – у другому номері часопису [2]. 

Братчики велику увагу приділяли роботі з молоддю. Цьому аспекту 
діяльності було присвячено статтю у другому числі за 1934 р. «Вестника». 
Автор, який підписався ініціалами «І. К.», звертав увагу читачів, 
духовенства й громадськості на необхідності праці з молоддю села, яку 
можна реалізовувати через братства. Автор вважав, що необхідно 
організувати при братствах гуртки молоді, роль яких не обмежуватиметься 
участю в церковних урочистостях. Молоді потрібно дати книги, газети, 
спорт і розваги [5, с. 50]. Розуміючи особливості праці на Поліссі, Волині і 
Холмщині, автор пропонував розпочати із невеликої групи з кількох 
хлопців і дівчат, найкраще шкільного віку, і преса та книги священика 
повинні бути надані до їхніх послуг. Для ефективності впливу необхідно 
практикувати футбол, крокет та інші приємні і здорові заняття, котрі 
відволікали б молодь від невідповідного проводження часу. Роль 
інструкторів у таких гуртках виконували б псаломщики [5, с. 51]. 

З метою «охорони православних від релігійних помилок» та 
реалізації завдань духовного просвітництва братчики піклувалися про 
організацію та проведення народних недільних читань, співбесід, 
проповідей; придбання книг та брошур, періодичної преси релігійного, 
морально-етичного, духовно-просвітницького характеру. Так, у першому ж 
числі часопису «Вестник» священикам пропонувався перелік посібників 
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для викладання Закону божого [2, с. 13]. 
Одним з напрямів освітньо-виховної діяльності братства стало 

укладання бібліографії, оскільки «кількість православних бібліотек у 
Польщі невелика, а ті, які існують, далеко не повні і не можуть 
задовольнити бажаючих вивчати твори Великих отців Давньої Церкви» [2, 
с. 56]. Братчики були переконані, що для культурно-освітнього розвитку 
особистості, для формування моральних якостей «істинно православного» 
громадянина необхідно знайомити його з тими книгами, які «мають 
значення доброї науки, які навчають і повчають, які художньо зображують 
приклади благочестивого життя, які утверджують у ньому волю, 
спрямовану на співчуття, добро і правду» [7, с. 884]. 

У цьому контексті особливої уваги заслуговує аналіз «Бюлетеня 
Релігійно-Педагогічної роботи з православною молоддю», представлений у 
першому номері «Вестника» [2, с. 65–69]. Зупинимось на ньому 
детальніше. 

Автор аналітичної статті Д. М. схарактеризував діяльність релігійно-
педагогічного кабінету за сім років, особливо розробки у галузі 
православної педагогіки. Головною метою кабінету визначено «сприяння 
розвитку і поглиблення релігійної роботи з молоддю у православних 
країнах» [2, с. 66]. Автор виокремив у стислій формі основні проблеми 
виховання молоді у нових повоєнних умовах побуту і життя, 
схарактеризовані проф. В. В. Зеньковським і його найближчими соратни-
ками М. М. Афанасьєвим, І. А. Лаговським, А. С. Четвериковим [2, с. 67]. 

Братство велику увагу приділяло й тому, які книги повинен був мати 
парафіяльний священик у своїй бібліотеці, адже «священик зобов’язаний 
працювати над самоосвітою, і релігійно-богословська книга повинна 
займати одне з головних місць у його особистому і церковно-пастирському 
житті. В ній (книзі – С.М.) він (священик – С.М.) знайде і матеріал для 
повчання, і відомості, які розширять його богословські пізнання, 
підвищать його інтелектуальний рівень, і розвага у вільний час» [2; с.70]. 
Зважаючи на те, що у Польщі книги російською чи українською мовою 
були рідкістю, члени братства регулярно друкували списки тих видань, які 
«були б цікаві кожному православному священику і служили б йому на 
користь у його важкій пастирській діяльності» [2, с. 70]. 

Визначаючи місце Братства православного богослов’я в житті 
української спільноти міжвоєнної Польщі, слід зазначити, що братство 
сприяло отриманню освіти православними громадянами Польщі, а 
вчителям створювало умови для праці. Братство сприяло розширенню 
знань, уможливлювало видання «Вестника», окремих доповідей тощо. І 
хоча давалися взнаки істотні обмеження з боку польського уряду й 
консервативної проросійської ієрархії, все ж братство відіграло визначну 
роль у інтелектуальному розвитку української еміграції й українського 
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корінного населення міжвоєнної Польщі, й ані польській владі, ані 
Варшавській митрополії не вдалося перетворити його на знаряддя своєї 
політики. 

Отже, здійснений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що 
діяльність Братства православних богословів у Польщі носила духовно-
просвітницький характер. Братство було тим центром, навколо якого 
зосереджувалася вся православна громадськість, за сприянням якої 
проводилася активна релігійно-просвітницька, церковно-культурна і 
освітньо-виховна діяльність на захист та підтримку національних 
християнських традицій. Братство православних богословів у Польщі 
безпосередньо впливало на національну свідомість українців, а своєю 
громадсько-культурною та освітньо-виховною діяльністю підносили освіту 
всієї нації. 

Водночас необхідно зазначити, що перспективу подальших наукових 
розвідок вбачаємо у аналізі програм навчання православному Закону 
Божому в загальноосвітніх семикласних школах, запропонованих 
братством. 
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МЕТОД CASE-STUDY ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ  
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ІНШОМОВНОГО НАВЧАННЯ 

 
У статті представлено аналіз можливостей використання методу 

case-study під час іншомовної професійної підготовки як методу сучасних 
технологій в професійно-орієнтованому навчанні. Детально розкри-
вається сутність поняття «кейс», «кейс-метод». Наведені приклади 
можливої інтеграції різних методів під час організації роботи з кейсом, а 
також приклад заняття з використанням кейс-методу. 

Ключові слова: кейс-метод, самостійна робота, професійно-
орієнтоване навчання, реальні ситуації, іншомовне навчання. 

 
В статье представлен анализ возможностей использования метода 

case-study в процессе иноязычной профессиональной подготовки как 
метода современных технологий в профессионально-ориентированном 
обучении. Подробно раскрывается сущность понятия «кейс», «кейс-
метод». Приведены примеры возможностей интеграции различных 
методов во время организации работы с кейсом, а также пример занятия 
с использованием кейс-метода. 

Ключевые слова: кейс-метод, самостоятельная работа, профес-
сионально-ориентированное обучение, реальные ситуации, иноязычное 
обучение. 

 
The analysis of the possibilities of using the method of case-study in the 

foreign language training as a means of modern technologies in professionally-
oriented training is presented in the article. The essence of the concept of «case-
study», «case-method» is detailed. The examples of possible integration of 
different techniques in the organization of work with case are presented and 
also the example of a case-study lesson are presented. 

Key words: case-method, independent work, professionally-oriented 
education, real situations, foreign language training. 

 
Глобальні зміни в суспільстві, що характеризуються зростанням 

вимог до фахівців, швидким розвитком високотехнологічних галузей 
виробництва, потребують високого рівня універсальності професійної 
діяльності людей. Завданням навчальних закладів технічного напряму є 
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підготовка спеціалістів, які володіють професійною компетенцією, 
навичками швидкої адаптації до умов неперервного оновлення 
виробництва, здатних до постійного самовдосконалення, зацікавлених у 
професійному зростанні шляхом поліпшення своєї фахової підготовки. У 
цих умовах стає актуальною іншомовна освіта, яка має забезпечити 
активне володіння майбутніми фахівцями технічної сфери іноземною 
мовою як засобом формування і формулювання думок під час виконання 
професійних обов’язків, а також формування особистості майбутнього 
спеціаліста, який саморозвивається. 

До проблем іншомовної підготовки в професійній освіті зверталися 
І. О. Зимняя, Л. І. Морська, С. Ю. Ніколаєва, Н. Р. Петранговська, В. С. По-
ліна, Л. П. Пуховська, С. В. Радецька та інші. 

Наукова новизна зумовлена авторським підходом щодо пробле-
матики використання методу case-study під час професійно-орієнтованого 
іншомовного навчання. 

Метою статті є аналіз можливостей використання методу case-study 
під час іншомовної професійної підготовки як методу сучасних технологій 
в професійно-орієнтованому навчанні. 

Case-study – це метод, заснований на розборі практичних ситуацій. 
Він став однією з основних технологій бізнес-освіти. Назва походить від 
латинської «casus»  заплутаний або незвичний випадок. Розрізняють 
«польові» (засновані на реальному фактичному матеріалі) і «кабінетні» 
(вигадані) кейси. 

Метод вивчення конкретних ситуацій (кейсів) виник на початку ХХ 
століття в школі бізнесу Гарвардського університету. Зарубіжні публікації 
називають цей метод методом вивчення ситуацій (case-studies), ділових 
історій (case stories), або просто case method. У російськомовних виданнях 
найчастіше йдеться про метод конкретних ситуацій (КС), ділових ситуацій, 
ситуаційних завданнях. Мета методу: навчити індивідуально або групою 
аналізувати інформацію, сортувати її для вирішення завдання, виявляти 
ключові проблеми, генерувати альтернативні шляхи їх вирішення, 
вибирати оптимальне рішення і формувати програми дій. 

Ми вважаємо, що цей метод можна віднести до числа найбільш 
ефективних і сучасних методик викладання іноземної мови за професійним 
спрямуванням. У даному випадку сутність методу case-study полягає в 
самостійній іншомовній діяльності студентів у штучно створеному 
професійному середовищі, яке дає можливість з’єднати теоретичну 
підготовку і практичні вміння, необхідні для творчої діяльності в 
професійній сфері. Студентам пропонується осмислити ситуації професій-
ної діяльності, які передбачають необхідність вирішення проблеми. У 
процесі вирішення проблеми студенти змушені актуалізувати необхідний 
для цього комплекс засвоєних знань. Кейс-метод дозволяє враховувати 
професійну підготовку студентів, інтереси, вироблений стиль мислення і 
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поведінки, що дає можливість широко використовувати його в іншомовній 
професійній підготовці. 

Ми розділяємо думку О. М. Долгорукова, що метод case-study – це не 
просто методичне нововведення – це метод активного навчання на основі 
реальних ситуацій. Можна сказати, що цей метод спрямований не стільки 
на освоєння конкретних знань, або вмінь, скільки на розвиток загального 
інтелектуального і комунікативного потенціалу студентів і викладачів. 

Кейс – це маленький літературний твір, що дозволяє не тільки 
отримати інформацію, а й зануритися в атмосферу, що відбувається. Це 
допомагає студентам представити себе в реальній життєвій ситуації, а не 
просто вирішувати складне завдання. Спочатку вдома студенти 
відповідають на питання («проаналізуйте ситуацію і запропонуйте 
стратегію дій»). Після цього кейс можна обговорити групою (study group). 
За допомогою командної роботи студенти вчаться один у одного. Потім на 
занятті викладач пропонує «відкрити» кейс, тобто описати ситуацію і 
запропонувати стратегію вирішення проблеми. Процес виклику до дошки 
називається «cold call» і є великим стимулом для гарної підготовки до 
занять. В процесі обговорення кейса викладач намагається утриматися від 
відповідей на питання. Замість цього він задає питання аудиторії і дає 
слово студентам, щоб вони самі відповідали на них. У процесі обговорення 
зав’язується дискусія. Апробування своїх комунікативних здібностей в 
ході дискусії дає можливість кожному учаснику виявити свої слабкі 
сторони і стимулювати бажання працювати в напрямі вдосконалення знань 
з іноземної мови [1, c. 97]. Наприкінці занять викладач розповідає про те, 
що ж дійсно відбулося в реальній ситуації, на основі якої складений кейс, і 
які висновки можна зробити. Метод кейсів робить основний акцент на 
самостійне мислення, здатність доносити свої думки.  

Проблема впровадження кейс-методу в практику вищої професійної 
освіти є досить актуальною, що зумовлено двома тенденціями: 

– перша випливає із загальної спрямованості першої тенденції 
розвитку освіти, її орієнтації не стільки на отримання конкретних знань, 
скільки на формування професійної компетентності, вмінь і навичок 
розумової діяльності, розвиток здібностей особистості, серед яких 
особлива увага приділяється здатності до навчання, зміну парадигми 
мислення, вмінню переробляти велику кількість інформації; 

– друга випливає з розвитку вимог до якості фахівця, який 
відповідає не тільки вимогам першої тенденції, але й повинен володіти 
також здатністю оптимальної поведінки в різних ситуаціях, відрізнятися 
системністю та ефективністю дій в умовах кризи [2, с. 2]. 

Розглянемо сильні сторони цього методу: 
– можливість роботи в групах на єдиному полі; 
– використання короткої інформації, яка знижує ступінь 

невизначеності в умовах ліміту часу; 
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– можливість отримання студентами не тільки знання, а й глибоке 
осмислення теоретичних концепцій; 

– використання принципів проблемного навчання; 
– можливість створення нових моделей діяльності; 
– вироблення навичок найпростішого узагальнення значної 

кількості інформації [3, с. 155–156]. 
Кейс-метод вимагає підготовленості студентів, наявності у них 

навичок самостійної роботи. Непідготовленість студентів, нерозвиненість 
їх мотивації може привести до поверхневого обговорення кейса, тому 
кейс-метод на заняттях з іноземної мови рекомендується застосовувати на 
старших курсах, так як необхідний певний запас знань за фахом і достатній 
рівень володіння іноземною мовою. Крім того, будучи складним і 
ефективним методом навчання, кейс-метод не є універсальним і 
застосовується особливо успішно тільки в поєднанні з іншими методами 
іншомовного навчання, тому що сам по собі не закладає обов’язкового 
нормативного знання мов. Наведемо приклади можливої інтеграції різних 
методів під час організації роботи з кейсом: 

 
Методи інтегровані 

в кейс-метод Характеристика його ролі в кейс-методі 

Моделювання Побудова моделі ситуації 
Системний аналіз Системне представлення та аналіз ситуації 
Метод опису Створення опису ситуації 

Уявний експеримент Спосіб отримання знання про ситуацію за допомогою її 
уявного перетворення 

Метод класифікації Створення впорядкованих переліків властивостей, сторін, 
складових ситуацій 

Проблемний метод Подання проблеми, яка лежить в основі ситуації 
«Мозкова атака» Генерування ідей щодо ситуації 
Ігрові методи Представлення варіантів поведінки 
Дискусія Обмін думками з приводу проблеми та шляхів її вирішення 

 
Метод моделювання виступає засобом представлення кейса як 

моделі реальної ситуації, яка характерна для певної сфери суспільства. 
Чим ближче ця модель до реальної ситуації, тим цінніше кейс. 

Розглянемо, що дає використання кейс-методу в професійно-
орієнтованому іншомовному навчанні. Отже: 

1. Підвищує рівень знання іноземної мови в цілому (Використання 
професійних іншомовних термінів і їх розуміння більш 
ефективне, ніж просте їх завчання, так як вимагає вміння їх 
використовувати під час бесіди, дискусій, доповіді).  

2. Розвиває творче мислення, змушувати думати на мові. 
3. Розвиває навички проведення презентації (Вміння публічно 

представити свою роботу іноземною мовою). 
4. Вчить формулювати різні типи питань. 
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5. Розвиває вміння вести дискусію, аргументувати відповіді, що 
сприяє розвитку мови без опори на готовий текст. 

6. Удосконалює навички професійного читання іноземною мовою та 
обробки інформації. 

7. Вчить працювати в команді і виробляти колективне рішення. 
8. Дозволяє повноцінно вирішити індивідуальну та групову 

самостійну роботу студентів. 
Розбираючи кейс, студенти фактично отримують на руки готове 

рішення, яке можна застосувати в аналогічних обставинах. Збільшення в 
«багажі» студента проаналізованих кейсів, збільшує ймовірність 
використання готової схеми рішень до сформованої ситуації, формує 
навички вирішення більш серйозних проблем. 

Процес створення кейса являє собою складну педагогічну систему і 
здійснюється в кілька етапів [2]: 

 Формування дидактичних цілей. На цьому етапі визначається 
місце кейса в структурі навчального курсу, виявлення знань, умінь і 
навичок, формування соціальних компетенцій студентів. Методичною 
метою може бути ілюстрація до теорії й суто практична ситуація, або їх 
поєднання. Мета повинна бути вагомою, щоб зацікавити студентів. Цьому 
сприятиме напруженість ситуацій, конфлікт або драматичність, які 
дозволять прийняти швидке, своєчасне і правильне рішення. Кейс повинен 
бути написаний зрозумілою студенту мовою, без зайвої термінології. 

 Побудова програмної карти кейса. Карта складається з певних 
тез, які втілюються в тексті. Це як би каркас, який обростає інформацією, 
деталями для вирішення проблеми. Складається схема кейса: 
а) позначається дія, дійові особи, надається їх характеристика; 
б) описується ситуація (симптоми); в) вказуються елементи середовища 
(зовнішні фактори). 

 Соціальна система для кейса. Сюди можна віднести організацію, 
установу, які мають безпосереднє відношення до тез. 

 Збір інформації в обраній системі. Інформація має бути 
об’єктивною, достатньою та достовірною для складання тез. 

 Побудова моделі ситуації. Ситуація максимально відображає 
діяльність представленої в кейсі системи. 

 Вибір жанру кейса. Викладач, який складає кейс, вибирає його вид. 
 Написання тексту кейса. Це найважча частина, оскільки 

необхідно адекватно відобразити, зібрати і проаналізувати інформацію, 
при цьому пам’ятати про аудиторію, для якої складено кейс. 

 Діагностика правильності й ефективності кейса. Проводиться 
навчально-методичний експеримент, побудований за певною схемою, для 
з’ясування ефективності кейса. 

 Впровадження кейса в практику навчання. 
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Наведемо приклад заняття з іноземної мови за професійним 
спрямуванням для електромеханічного відділення з використанням кейс-
методу.  

1. Робота над кейсом в групі починається з розбору назви кейса: 
«The Smart». Ключове запитання: «What is the smart?». 

2. Далі студентам надається коротка «історія» кейса – озвучується 
проблема (дилема), яку необхідно вирішити: «What are the advantages and 
disadvantages of the smart?». 

3. Для зручності інтерпретації кейса студенти забезпечуються 
ключовими словами з обговорюваної теми: the smart fortwo, mobile, 
efficient, economical, safety, urban mobility, innovation, functionality, joie de 
vivre, warranty. 

4. Студенти забезпечуються різноплановою інформацією із 
завданням. Практика показує, що для підготовки до самостійного читання і 
перекладу літератури доцільно, особливо на початковому етапі, 
максимально активізувати аудиторні види роботи. Робота над загальним 
текстом допомагає більш детально розкрити особливості граматичного 
ладу, словарного запасу, морфології, дозволяє приділяти особливу увагу 
розвитку вмінь та навичок перекладу технічного тексту. Отже, даємо 
завдання: Read the text «The smart». 

Over the last ten years people have 
got used to the sight of very small cars 
parked in tiny parking spaces. Smart is one 
of the world’s youngest car makes and yet 
the smart fortwo is such a distinctive car 
that it has already been included as an 
exhibit in the Museum of Modern Art in 
New York – one of only six cars to attain 
this distinction. In April 1994, the Micro 
Compact Car AG was founded in 
Switzerland as a joint venture between Mercedes-Benz and Swatch. Nicolas 
Hayek, the inventor of the Swatch, brought his idea for an ultra-short small car, 
and Mercedes-Benz contributed expertise and experience from more than a 
hundred years of building cars. Engineers devised a car which is not only 
extremely mobile and efficient, but also very economical. Its other key feature is 
safety. After starting development in 1994, the smart fortwo celebrated its 
premiere at the Frankfurt Motor Show in 1997. Production in France started in 
July 1998 and in October sales took off in other European countries. In 1998 
smart became a 100% subsidiary of what was then Daimler-Benz AG (today 
Daimler Chrysler AG). There is no doubt that the smart fortwo is a leader in 
urban mobility. All smart vehicles embody the same DNA: innovation, 
functionality and joie de vivre. They appeal to people who are sporty, 
independent and young at heart; people who love clever solutions and are open 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 282 

to new ideas. 36-month or 25000-mile warranty. 
5. Студенти отримують ряд питань для «мозкового штурму»: 1) »Do 

you own a smart, or would you ever buy one?»; 2) »In which countries do you 
think small cars are most successful?». 

6. Заключний етап – «розповідання історії», коли студенти діляться 
набутим досвідом, знаннями з іншими. Відбувається узагальнення 
матеріалу, пропонуються конкретні шляхи вирішення проблеми: «Do you 
think small cars will become more popular in the future? Why, or why not?» 

Таким чином, приходимо до висновку, що студент розглядає 
випадок, наведений в кейсі, вникає в нього, може прогнозувати і 
демонструвати своє рішення, що виноситься на обговорення.  

Під час обговорення кейса викладач постійно робить акцент на 
використанні різних лексичних кліше для вираження своєї думки: I believe, 
I strongly believe, I consider, I can’t but say, I’d like to make a suggestion, I 
want to ask a question, I think we should leave this point and come back to it 
later. 

Для вираження незгоди: I see your point of view but, I can’t fully agree 
with you here, I strongly disagree with you, I think you are absolutely wrong. 

Рішення кейсів проводиться в п’ять етапів: 
1. Знайомство з ситуацією, її особливостями. 
2. Виділення основної проблеми (проблем), виділення факторів і 

персоналій, які можуть реально впливати. 
3. Пропозиція концепцій або тем для «мозкового штурму». 
4. Аналіз наслідків прийняття того чи іншого рішення. 
5. Рішення кейса. Пропозиція одного або декількох варіантів 

(послідовності дій), вказівка на можливе виникнення проблем, 
механізми їх запобігання та вирішення. 

Підводячи підсумок вищесказаного, слід ще раз зазначити, що метод 
case-study надає студентам відмінну можливість творчо застосувати 
пройдений мовний матеріал на базі своїх професійних знань і дозволяє 
студентам адаптуватися до реальних і потенційно можливих ситуацій. 
Оскільки це інтерактивний метод навчання, він сприймається позитивно. 
Студенти бачать в ньому можливість проявити ініціативу, відчути 
самостійність під час засвоєння теоретичних положень, а також оволодіти 
практичними навичками. Не менш важливе і те, що аналіз ситуацій досить 
сильно впливає на професіоналізацію студентів, сприяє формуванню їх 
інтересу до майбутньої професії, а це у свою чергу формує позитивну 
мотивацію до навчання. 

Відтак, перспективу подальшого дослідження ми вбачаємо у 
впровадженні методу case-study в процес іншомовного професійно-
орієнтованого навчання та в результаті отриманих досліджень розробки 
комплексу вправ з використанням вищезазначеного методу. 
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РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ГЕОГРАФІЧНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ  
ТА ЇЇ СКЛАДОВИМИ В УЧНІВ ОСНОВНОЇ ТА СТАРШОЇ ШКОЛИ 

(РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ УЧНІВ) 
 

У статті висвітлено кількісно-якісні результати констатувального 
експерименту з проблеми технологій оцінювання географічної компетент-
ності учнів основної та старшої школи, зокрема, результати анкетування 
учнів щодо їхнього рівня володіння географічною компетентністю. У ході 
дослідження виявлено рівні володіння учнями 6–10 класів такими 
уміннями: орієнтуватися на місцевості; користуватися географічною 
картою, атласом, топографічним планом місцевості, планом і картою 
міста, компасом; застосовувати географічні знання і вміння в побуті та в 
повсякденному житті; самостійно здобувати географічну інформацію. 
Подано рекомендації щодо підвищення рівня географічної компетент-
ності учнів. 

Ключові слова: географічна компетентність, складові географічної 
компетентності учнів, анкетування учнів, уміння орієнтуватися на 
місцевості, уміння користуватися географічною картою, уміння 
застосовувати географічні знання і вміння у повсякденному житті. 

 
В статье освещены количественно-качественные результаты 

констатирующего эксперимента по проблеме технологий оценивания 
географической компетентности учащихся основной и старшей школы, в 
частности, результаты анкетирования учащихся относительно их 
уровня владения географической компетентностью. В ходе исследования 
выявлены уровни владения учащимися 6–10 классов следующими умениями: 
ориентироваться на местности; пользоваться географической картой, 
атласом, топографическим планом местности, планом и картой города, 
компасом; применять географические знания и умения в быту и в 
повседневной жизни; самостоятельно приобретать географическую 
информацию. Даны рекомендации по повышению уровня географической 
компетентности учащихся.  

Ключевые слова: географическая компетентность, составляющие 
географической компетентности учащихся, анкетирование учащихся, 
умение ориентироваться на местности, умение пользоваться географи-
ческой картой, умение применять географические знания и умения в 
повседневной жизни. 
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The article reveals the quantitative and qualitative results of the 
ascertaining experiment regarding the problem of technology assessment of 
geographical competence of basic and upper secondary schools pupils. 
Particularly, the results of survey of pupils as to their geographic competence 
knowledge level are given. While the studying the levels of managing of the 
following abilities by pupils of the grades 6–10 is found out: to focus on the 
areas, to use a map, atlas, topographical plans, plans and maps of the city, the 
compass, to use the geographical knowledge and skills in everyday life, 
independently acquire geographic information. Recommendations to improve 
the level of geographic competence of pupils are given. 

Key words: geographic competency, components of geographical 
competence of pupils, surveys of pupils, the ability to focus on the areas, the 
ability to use a map, the ability to use geographical knowledge and skills in 
everyday life. 

 
Мета і результати сучасної освіти пов’язуються з компетентнісним 

підходом, що спрямовує навчально-виховний процес на формування в 
учнів ключових, загальнопредметних і предметних компетентностей. 

Компетентнісний підхід до формування змісту та організації 
навчального процесу покладено в основу створення Державного стандарту 
початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти, навчальних програм, Критеріїв оцінювання 
навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої 
освіти, що поступово набирають чинності з 1 вересня 2012 р.  

У 2013/14 навчальному році (з 1 вересня 2013 р.) п’яті класи 
загальноосвітніх навчальних закладів перейшли на навчання за новими 
програмами для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що 
розроблені на основі нового Державного стандарту базової і повної 
загальної середньої освіти, який ґрунтується на засадах компетентнісного 
підходу до навчання. 

Компетентнісний підхід передбачає активну участь учнів у процесі 
навчання: у здобутті знань, умінь, досвіду, що можуть цілісно 
застосовуватися на практиці. 

Географічна компетентність – одна з освітніх предметних 
компетентностей, що формується на уроках географії і являє собою 
застосування географічної інформації та географічних знань, умінь і 
навичок у практичній діяльності і в повсякденному житті.  

Застосування компетентнісного підходу в освіті висвітлено у працях 
Н. Бібік, І. Зимньої, В. Краєвського, О. Локшиної, О. Овчарук, І. Підласого, 
О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторського, С. Шишова та ін. Проблему 
формування географічної компетентності в учнів основної і старшої школи 
досліджували Т. Гільберг, Л. Паламарчук [1]; Л. Жалсабон [2]; Г. Хасанова 
[4], Л. Хлань [5], П. Щербань [3] та ін. Праць, присвячених оцінюванню 
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рівня володіння компетентностями в учнів, досі не було.  
Мета статті – подати узагальнені результати констатувального 

експерименту з проблеми оцінювання географічної компетентності учнів 
основної і старшої школи, зокрема, результати анкетування учнів щодо 
їхніх рівнів володіння географічною компетентністю. 

Досліджуючи проблему тестових технологій оцінювання 
географічної компетентності учнів основної і старшої школи, лабораторія 
оцінювання якості освіти Інституту педагогіки Національної академії 
педагогічних наук України провела констатувальний експеримент. Його 
мета – виявити стан розв’язування теми дослідження, спираючись на 
педагогічний досвід. Одним із основних завдань констатувального 
експерименту було: виявити рівні володіння географічною компетентністю 
та її складовими в учнів основної і старшої школи. Методом дослідження 
обрано анкетування учнів. 

Серед складових географічної компетентності було виокремлено такі 
уміння: орієнтуватися на місцевості; користуватися географічною картою, 
атласом, топографічним планом місцевості, планом і картою міста, 
компасом; застосовувати різноманітні географічні знання і вміння в 
повсякденному житті; самостійно здобувати географічну інформацію. 

В анкетуванні взяли участь учні 6–10 класів, зокрема учні 6 класу 
становили 14 %; учні 7 класу –24 %; учні 8 класу – 22 %; учні 9 класу – 
21 %; учні 10 класу – 19 % (рис. 1). За статтю учні розподілилися таким 
чином: хлопчики – 51 %, дівчатка – 49 % (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Розподіл учнів,  
які взяли участь  

в анкетуванні, за класами 

 
Рис. 2. Розподіл учнів,  

які взяли участь в анкетуванні, 
за статтю 

 
Як з’ясувалося на основі анкетування 7 % учнів вважають, що вони 

ніколи не застосовують у повсякденному житті знань, умінь і навичок, 
здобутих у школі, на уроках географії; 16 % учнів застосовують ці знання, 
уміння і навички не частіше як раз на рік; 24 % учнів – від одного разу на 
рік до одного разу на місяць; 31 % учнів – від одного разу на місяць до 
одного разу на тиждень; 22 % учнів – щонайменше раз на тиждень (рис. 3). 
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Рис. 3. Розподіл відповідей учнів на запитання щодо частоти застосування 
географічних знань, умінь і навичок у повсякденному житті 

 
23 % учнів під час слухання новин або читання інформації не 

звертають уваги на назви географічних об’єктів: вони їх не помічають 
(рис. 4). 33 % учнів, почувши або прочитавши назву географічного об’єкта, 
намагаються пригадати, де на карті знаходиться цей географічний об’єкт; 
21 % учнів запитують про це у батьків; 23 % учнів беруть у руки карту або 
атлас, щоб самостійно знайти потрібний географічний об’єкт (див. рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Розподіл відповідей учнів на запитання щодо їхньої реакції  
на почуту або прочитану назву географічного об’єкта 

 
55 % учнів ніколи не були за кордоном (рис. 5), а 3 % учнів – за 

межами області, в якій вони живуть (рис. 6).  
Тому, на нашу думку, лише стосовно 3 % учнів можна сказати, що 

вони ніколи не застосовували в повсякденному житті знань, умінь і 
навичок, здобутих у школі на уроках географії. 
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Рис. 5. Розподіл відповідей учнів на 
запитання, чи були вони за кордоном 

 
 

Рис. 6. Розподіл відповідей учнів на 
запитання, чи їздили вони в інші 

області України 
 

Стосовно уміння орієнтуватися на місцевості, то згідно із даними 
анкетування 9 % учнів вважають, що вони не вміють орієнтуватися на 
місцевості (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Розподіл відповідей учнів на запитання  
щодо їхнього вміння орієнтуватися на місцевості 

 
16–26 % учнів зізналися, що вони не дуже добре знають околиці 

району, де розташована їхня школа, і району, де вони живуть (рис. 8, 
рис. 9). При цьому близько 10–13 % учнів майже ніколи не гуляють по 
околицях району, де вони живуть, і району, де розташована їхня школа 
(рис. 10, рис. 11). 

 

 
 

Рис. 8. Розподіл відповідей учнів на 
запитання про те, чи добре вони знають 

околиці району, де живуть 

 
 

Рис. 9. Розподіл відповідей учнів на 
запитання про те, чи добре вони 

знають околиці району, де розташована 
їхня школа 
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Рис. 10. Розподіл відповідей учнів на запитання про те,  
як часто вони гуляють по околицях району, де вони живуть 

 

 
 

Рис. 11. Розподіл відповідей учнів на запитання про те, як часто вони  
гуляють по околицях району, де розташована їхня школа 

 
31 % учнів зазначили в анкеті, що в їхньому житті був випадок, коли 

вони заблукали в лісі або в незнайомому місці (рис. 12). 
 

 
 

Рис. 12. Розподіл відповідей учнів на запитання про те, чи був у їхньому житті 
випадок, коли вони заблукали в лісі або в незнайомому місці 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 290 

Отже, 9 % учнів вважають, що вони не вміють орієнтуватися на 
місцевості. При цьому близько 10–13 % учнів майже ніколи не гуляють по 
околицях району, де вони живуть, і району, де розташована їхня школа. 
Проте, гуляючи, учні розширюють свій географічний кругозір. Адже вони 
запам’ятовують розміщення певних об’єктів (будинків, доріг тощо) 
відносно один одного, назви вулиць, номери будинків тощо і потім можуть 
орієнтуватися самі або зорієнтувати інших на даній місцевості, а також 
намалювати приблизний план місцевості. 

Стосовно уміння користуватися географічною картою, атласом, 
топографічним планом місцевості, планом і картою міста, компасом в 
повсякденному житті, то згідно з даними анкетування 22 % учнів ніколи в 
повсякденному житті (крім виконання шкільних домашніх завдань) не 
користувалися географічною картою або атласом (рис. 13); 17 % учнів – 
картою або планом міста (рис. 14); 41 % учнів – топографічним планом 
місцевості (рис. 15); 58 % учнів – компасом (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 13. Розподіл відповідей учнів на запитання про те, як часто в повсякденному 
житті вони користуються географічною картою або атласом 

 

 
 

Рис. 14. Розподіл відповідей учнів на запитання про те, як часто в повсякденному 
житті вони користуються картою або планом міста 
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Рис. 15. Розподіл відповідей учнів на запитання про те, як часто в повсякденному 
житті вони користуються топографічним планом місцевості 

 

 
 

Рис. 16. Розподіл відповідей учнів на запитання про те, як часто  
в повсякденному житті вони користуються компасом 

 
Відсоток учнів (17–22 %), які ніколи в повсякденному житті (крім 

виконання шкільних домашніх завдань) не користувалися географічною 
картою, атласом, картою або планом міста (див. рис. 13, 14), нам здається 
досить високим, адже тільки 3 % учнів зізналися, що вони ніколи не були 
за межами області, в якій вони живуть (див. рис. 6), 55 % учнів – ніколи не 
були за кордоном (див. рис. 5).  

Це при тому, що в побуті кожна людина не один раз у своєму житті 
розгортає карту рідного міста, у тому числі й електронну, щоб знайти 
відповідну вулицю і будинок на ній. І, звичайно, неможливо уявити учня, 
який, їдучи в нове для нього місце, перед поїздкою або після неї не 
подивиться на карту і не знайде (хай навіть з допомогою батьків) місце, 
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куди він поїде або де він був. 
Стосовно уміння застосовувати географічні знання і вміння в 

побуті і в повсякденному житті, то з 82 % учнів, які цікавляться прогнозом 
погоди (рис. 17), лише 66 % учнів хоча б раз у житті відслідковували, чи 
справджується прогноз погоди (рис. 18). 

 

 
 

Рис. 17. Розподіл відповідей учнів на 
запитання про те, чи цікавляться вони 

прогнозом погоди 

 
 

Рис. 18. Розподіл відповідей учнів  
на запитання про те, чи відслідковували 
вони в своєму житті, як справджуються 

прогнози погоди 
 
Щодо уміння самостійно здобувати географічну інформацію, то 

згідно із даними анкетування 39 % учнів ніколи не читали такі географічні 
журнали, як «National Geographic», «Вокруг света» та інші (рис. 19); 15 % 
учнів ніколи не дивляться географічні передачі (про природу, країни, 
подорожі тощо) (рис. 20); 14 % учнів ніколи не користувалися Інтернетом 
для пошуку географічної інформації (не для виконання шкільних домашніх 
завдань) (рис. 21); 27 % учнів ніколи не користувалися програмою «Google 
Планета Земля» (рис. 22). 

 

 
 

Рис. 19. Розподіл відповідей учнів на запитання про те,  
як часто вони читають географічні журнали 
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Рис. 20. Розподіл відповідей учнів на запитання про те,  
як часто вони дивляться географічні передачі по телебаченню 

 

 
 

Рис. 21. Розподіл відповідей учнів на запитання про те, як часто вони 
користуються Інтернетом для пошуку географічної інформації 

 

 
 

Рис. 22. Розподіл відповідей учнів на запитання про те,  
як часто вони користуються програмою «Google Планета Земля» 
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З 85 % учнів, які дивляться географічні передачі (див. рис. 20), 35 % 
учнів надають перевагу передачам на каналі «Discaveri»; 14 % – на каналі 
«Animal Planet»; 7 % – на каналі «National Geographic»; 18 % – передачі 
«Орел і решка» (рис. 23). 

 

 
 

Рис. 23. Розподіл відповідей учнів на запитання про те,  
які вони дивляться географічні передачі по телебаченню 

 
Отже, на основі кількісних і якісних результатів анкетування учнів 

можна зробити деякі висновки: 
1. Як стверджують 7 % учнів, вони ніколи не застосовували в 

повсякденному житті знань, умінь і навичок, здобутих у школі на уроках 
географії. Ми вважаємо, що цей показник дещо завищений, адже деякі учні 
не можуть правильно перерахувати географічні знання, уміння і навички, 
що стають їм в пригоді в повсякденному житті.  

Згідно із даними анкетування лише 23 % учнів під час 
прослуховування новин або читання географічної інформації не звертають 
уваги на назви географічних об’єктів; 55 % учнів ніколи не були за 
кордоном, а 3 % учнів – за межами області, в якій вони живуть. 

2. 39 % учнів ніколи не читали географічних журналів; 27 % учнів 
не користувались програмою «Google Планета Земля»; 15 % учнів не 
дивляться географічних передач по телебаченню; 14 % учнів не 
користувались Інтернетом для пошуку географічної інформації. 

9 % учнів вважають, що вони не вміють орієнтуватися на місцевості, 
а близько 16–26 % учнів зізнаються, що вони не дуже добре знають 
околиці району, де вони живуть, і району, де розташована їхня школа. При 
цьому близько 10–13 % учнів майже ніколи не гуляють по околицях. 

22 % учнів у повсякденному житті (крім виконання шкільних 
домашніх завдань) не користуються географічною картою або атласом; 
17 % учнів – картою або планом міста; 41 % учнів – топографічним планом 
місцевості; 58 % учнів – компасом. 

3. Прогулянки по околицях району, в якому живуть учні, та району, 
де розташована їхня школа, як і поїздки в інші області України та за 
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кордон, розширюють географічний кругозір учнів. Зокрема, прогулянки 
допомагають учням орієнтуватися на місцевості. При цьому в їхній пам’яті 
«створюється» власна карта даної місцевості. Під час поїздок в нові місця, 
особливо в інші природні зони, учні ознайомлюються з природою, 
кліматом населенням і господарством певних територій. 

4. Підвищити рівень географічної компетентності учні можуть 
завдяки прогулянкам, а також якщо вчитель орієнтуватиме їх 
застосовувати знання, уміння і навички, здобуті ними на уроках географії, 
з практичною метою, наприклад, для пояснення природних явищ, під час 
проведення дослідження та опрацювання здобутих даних. Цьому певною 
мірою сприяє і використання вчителем для поточного оцінювання завдань 
з тестів міжнародних досліджень, таких, як дослідження за програмою 
PISA, мета якого – оцінити здатність 15-річних учнів застосовувати 
здобуті в школі знання і навички в життєвих ситуаціях, а також 
Міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математич-
ної освіти учнів 4 і 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів (TIMSS) 
та подібних до них завдань. У подальших дослідженнях визначимо рівні 
володіння географічною компетентністю в учнів основної і старшої школи 
за допомогою тестових технологій. 
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ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ НА ІНОЗЕМНІЙ МОВІ  
ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ УСПІШНОЇ ФАХОВОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

 
У статті обґрунтовується взаємозумовленість фахової компе-

тентності спеціаліста та професійного володіння іноземною мовою. 
Виокремлено структурні компоненти компетентності майбутнього 
фахівця у вигляді окремих компетенцій, серед яких базовими є професійна 
та іншомовна комунікативна компетенції. Розкрито зміст категорії 
«професійне спілкування на іноземній мові». Визначено основні напрями 
реорганізації й оновлення професійно-орієнтованого вивчення іноземних 
мов в умовах університетської освіти. 

Ключові слова: професійне спілкування, іншомовна компетенція, 
компетентність фахівця. 

 
В статье обосновывается взаимозависимость профессиональной 

компетентности специалиста и его владение иностранными языками. 
Выделено структурные компоненты компетентности будущего специа-
листа в виде отдельных компетенций, среди которых базовыми являются 
профессиональная и иноязычная коммуникативная компетенции. Дано 
определение категории «профессиональное общение на иностранном 
языке». Детерминированы основные направления реорганизации и 
обновления профессионально-ориентированного изучения иностранных 
языков в условиях университетского образования. 

Ключевые слова: профессиональное общение, иноязычная компе-
тенция, компетентность специалиста. 

 
The article explains the interdependence between professional general 

competence of a future specialist and his knowledge of foreign languages. The 
structural components of a future specialist’s general competence were singled 
out in the form of specific competencies, among which the basic ones are 
professional and foreign language communicative competences. The definition 
of the category «professional communication in a foreign language» was given. 
The basic directions of reorganization and renewal were determined in 
professionally-oriented learning of foreign languages for university education 
were suggested. 

Key words: professional communication, foreign language competence, 
specialist’s competence. 
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У зв’язку з розширенням міжнародного співробітництва 
спостерігаємо істотне зростання попиту на знання іноземних мов. В 
сучасних умовах одним із прогнозів на майбутнє є світова міграція 
населення в пошуках цікавої роботи з метою успішної фахової реалізації. 
Таким чином, знання іноземних мов є необхідним сьогодні не лише для 
дипломатів, викладачів та перекладачів, а також і для фахівців різних 
галузей. За таких умов дисципліна «іноземні мови» набуває істотного 
значення для фахівців різних галузей, що вимагає якісного оновлення і 
реорганізації її змістового і методичного наповнення в умовах 
університетської освіти.  

Відкритість світового освітнього простору та євроінтеграційні 
процеси зумовили підвищення інтересу до вивчення іноземних мов як 
основної складової компетентного фахівця, що висвітили у своїх наукових 
напрацюваннях С. Амеліна (щодо майбутніх аграріїв), Л. Горжу, І. Куліш, 
з технічних та економічних спеціальностей – І. Гришина, Г. Ємельянова, 
Є. Мірошниченко, О. Тарнопольський, Г. Бороздіна, та інші. 

Мета статті – визначити сутність категорії «професійне спілкування 
на іноземній мові» в контексті фахової компетентності майбутнього 
спеціаліста. 

В означеному контексті перед викладачами іноземних мов постає 
завдання підготовки до професійного спілкування на іноземній мові 
представників різних спеціальностей. Задля всебічного висвітлення 
поняття «професійне спілкування на іноземній мові» вважаємо за доцільне 
розгляд суміжних понять – «професійна освіта» і «спілкування». 
Енциклопедичне значення терміну «професійна освіта» полягає у 
підготовці в навчальних закладах спеціалістів різних рівнів кваліфікації 
для трудової діяльності в одній із галузей господарства, науки, культури, 
що є невід’ємною складовою частиною єдиної системи народної освіти 
[6, с. 160]. Разом із тим, зміст професійної освіти включає поглиблене 
ознайомлення з науковими основами і технологією обраного виду праці; 
прищеплення спеціальних навичок і вмінь, формування психічних і 
моральних якостей особистості важливих для роботи у певній сфері 
людської діяльності. 

Під спілкуванням розуміють процес взаємодії між людьми, в якому 
відбувається обмін діяльністю, інформацією, досвідом, уміннями і 
навиками, а також результатами діяльності. У вузькому значенні під 
спілкуванням розуміють процес обміну інформацією, емоціями та 
досвідом [7].  

Спілкування є одним із проявів людської сутності, особистісною 
формою існування і функціонування суспільних відносин. Тому воно 
нерозривно зв’язане з іншими проявами цієї ж сутності – діяльністю і 
духовним світом людини. Так, жодна спільна діяльність не може 
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відбуватися без координації людських дій, узгодження цілей, обміну 
думками тощо. Формування внутрішнього світу людини, її свідомості, 
почуттів, знань теж можливе лише завдяки спілкуванню між людьми. Про 
це свідчать не лише приклади дітей, які були позбавлені повноцінного 
спілкування і не могли розвинутись: дорослі, позбавлені на тривалий час 
можливості спілкування з іншими, втрачають набуті раніше людські 
якості, зокрема навички спілкування. Наприклад, боцман А. Селькірк, 
прототип Робінзона Крузо, який чотири роки прожив самотньо на 
безлюдному острові, не лише розучився розмовляти, але й втратив 
здатність правильно розуміти, що з ним відбувається. Отже, спілкування є 
невід’ємною і дуже важливою частиною людського існування, необхідною 
передумовою формування людини як соціальної істоти. 

З іншої позиції, спілкування є необхідною передумовою існування 
суспільства. У процесі спілкування досягається необхідна організація та 
єдність дій окремих індивідів, здійснюється інтелектуальна та чуттєво-
емоційна взаємодія між ними, формується спільність настроїв, поглядів, 
взаєморозуміння і узгодженість дій, згуртованість і солідарність, без яких 
неможлива ніяка колективна діяльність [3]. 

Проте спілкування може бути не лише засобом, але й ціллю. Кожній 
людині властива потреба у спілкуванні. З одного боку – це потреба в нових 
враженнях, почуттях, знаннях. З іншого – це потреба поділитися з кимось 
власними переживаннями і думками, що уособлює інформаційний обмін. 
На нашу думку, потреба в емоційному-інформативному обміні є не менш 
важливою, аніж потреба у обміні речами або предметами. У свою чергу, 
інформаційний обмін вирізняється тим, що в процесі такої взаємодії 
відбувається збагачення певним досвідом кожної людини, яка приймає 
участь у спілкуванні. Якщо у однієї людини і у іншої є яблуко, відзначав 
Бернард Шоу, то після обміну у них залишиться по одному яблуку, але 
якщо у людини є ідея і у іншої є ідея, то після обміну у них залишиться по 
дві ідеї [8]. Зазначене дає змогу констатувати, що у спілкуванні 
відбувається не лише обмін, а й перетворення надбання кожного учасника 
діалогу у їх спільне надбання. Тому, саме у спілкуванні відбувається 
навчання і виховання людини, засвоєння нею різних форм соціального 
досвіду. Одночасно саме у спілкуванні розкриваються різноманітні риси і 
властивості людини, її внутрішній світ, який стає доступним для інших. 
Інколи люди уникають зовнішніх вербальних контактів – спілкування з 
іншими, прагнучи усамітнення. Потреба в усамітненні – є також потребою 
у спілкуванні, але у спілкуванні з самим собою, яке може бути часто більш 
повноцінними і важливим, ніж короткотривалі, поверхові або суто 
формальні контакти з малознайомими людьми. Французький письменник 
Антуан де Сент-Екзюпері вважав «розкіш людського спілкування» одним 
із найважливіших людських благ, яким потрібно вміло користуватися [2]. 
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Підсумовуючи зазначене вище, можемо дати визначення категорії 
«професійне спілкування», як процесу взаємного обміну інформацією і 
досвідом під час трудової діяльності у певній сфері. 

На сучасному етапі розвитку України, де реальністю є участь 
українських фахівців у міжнародних проектах, конференціях, симпозіумах, 
зустрічах з метою обміну досвідом від фахівців вимагається практичне 
володіння іноземною мовою для спілкування із зарубіжними колегами у 
професійній діяльності. У вербальному контакті з іншомовними 
представниками фахівець потребує вмінь не лише сприймати на слух 
інформацію, а й умінь брати участь в обговоренні предмета спілкування за 
фахом, зокрема, характеризувати переваги та недоліки проблеми 
обговорення, коментувати різні точки зору, а також доводити свою 
позицію. Низький рівень іншомовної підготовки фахівців різних галузей 
стає перешкодою у вирішенні спільних проблем. У свою чергу достатній 
рівень дає змогу реалізувати такі аспекти професійної діяльності, як 
своєчасне ознайомлення з новими технологіями, відкриттями та 
тенденціями у розвитку науки, техніки, встановлення контактів із 
зарубіжними партнерами. Таким чином, проблема підготовки до 
професійного спілкування на іноземній мові постала дуже гостро і 
потребує відповідної реорганізації та оновлень у системі викладання в 
умовах університетської освіти. 

Інноваційність в освіті уособлює нові освітні процеси, нові методики 
і технології, що дає гнучко адаптуватися до нових вимог і умов. 
Сьогодення вимагає зробити процес навчання більш раціональним, тобто 
будувати навчально-пізнавальний процес з виділенням лише важливих, 
суттєвих знань і вмінь для підготовки конкретного спеціаліста. На жаль, 
саме викладання іноземних мов є найяскравішим прикладом хибності 
освітньої моделі. Як стверджує В. Кремень, кожен із представників 
старшого покоління вчив мову п’ять чи десять, а то і більше років, але 
далеко не всі можуть спілкуватися нею. І причиною є не лише бракування 
мовного середовища, але й у тому, що саме викладання мов не було 
послідовним, практично-орієнтованим [5, с. 8]. Знання з іноземної мови 
фахівець має практично використовувати у різних сферах діяльності – 
професійній, громадсько-політичній, побуті тощо. 

Реформування іншомовної освіти в Україні є складовою процесу 
оновлення освітньої системи. Ці зміни пов’язані зі створенням нових 
освітніх стандартів, оновленням навчальних програм, змісту навчально-
дидактичних матеріалів, підручників, організації навчального процесу. 
Компетентності є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність 
студента до подальшої професійної діяльності, особистісного розвитку й 
до активної участі в житті суспільства. Поняття «компетентності» є 
сьогодні досить популярним, проте необхідно розмежовувати різні поняття 
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«компетентності» і «компетенції». Компетенція – це коло питань, у яких 
людина добре обізнана, їх може бути цілий ряд. Разом із тим, поняття 
«компетентність» значно ширше за змістом, аніж «компетенція»: 
компетентність є результатом набуття компетенцій [4, с. 96]. Зазначене дає 
підстави стверджувати, що компетентна людина – це фахівець-
професіонал своєї справи. Компетентність в іноземній мові уособлює 
необхідність оволодіння професійною компетенцією та іншомовною 
комунікативною компетенцією. У свою чергу, останнє складається з трьох 
ключових компетенцій: мовленнєвої, мовної і соціокультурної. Найваж-
ливіша – мовленнєва – забезпечує вироблення і вдосконалення вмінь та 
навичок усіх видів мовленнєвої діяльності. Цими видами є такі компетенції 
як аудіювання, читання, говоріння і письмо. Мовна компетенція 
передбачає оволодіння лексичною, граматичною, фонологічною та 
орфографічною компетенціями. Соціокультурна компетенція підрозділя-
ється на країнознавчу і лінгвокраїнознавчу, що відтворено схематично 
нами на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Складові поняття «компетентний фахівець» 
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Таким чином, на рис. 1 нами представлено структурні елементи 
професійного іншомовного спілкування у вигляді сукупності окремих 
компетенцій. За нашим висновком, у сучасному суспільстві поняття 
компетентності фахівця і його професійного спілкування на іноземній мові 
є взаємопов’язаними й взаємозумовленими. В деяких класифікаціях 
комунікативна компетенція також включає загально-навчальну компе-
тенцію, яка відповідає формуванню загальних навчальних умінь і навичок 
студентів, опановування стратегій, які визначають мовленнєву діяльність, 
спрямовану на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем. 
Загально-навчальну компетенцію також розуміють як уміння самостійної 
роботи в різних режимах (парному, груповому) у процесі виконання 
творчих проектних завдань. 

Фахове знання іноземних мов є невід’ємною частиною професійності 
спеціаліста, що зумовлює необхідність пошуку ефективних методів, 
технологій та методик засвоєння іншомовного матеріалу. 
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СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 
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ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ 
 
У статті подано авторське визначення професійного самовдоско-

налення майбутніх сімейних лікарів. Проаналізовано різні підходи до 
визначення структури професійного самовдосконалення майбутніх 
фахівців. Визначено структуру професійного самовдосконалення майбут-
ніх сімейних лікарів та його основні структурні елементи, а саме: 
професійна самоосвіта, професійне самовиховання та самоактуалізація. 
З’ясовано сутність структурних елементів професійного самовдоско-
налення майбутніх сімейних лікарів.  

Ключові слова: професійне самовдосконалення майбутніх сімейних 
лікарів, структурні елементи. 

 
В статье дается авторское определение профессионального 

самосовершенствования будущих семейных врачей. Анализируются разные 
подходы к определению структуры профессионального самосовершен-
ствования будущих специалистов. Определяется структура профессио-
нального самосовершенствования будущих семейных врачей и его главные 
структурные элементы, а именно: профессиональное самообразование, 
профессиональное самовоспитание, самоактуализация. Определяется 
сущность структурных элементов профессионального самосовершен-
ствования будущих семейных врачей. 

Ключевые слова: профессиональное самосовершенствование 
будущих семейных врачей, структурные элементы.  

 
The author defines the meaning of the future family doctors’ professional 

self-improvement. Different approaches to the definition of the structure of 
future specialists’ professional self-improvement are analyzed. The author 
defines the structure of future family doctors’ professional self-improvement and 
its main structural elements – professional self-education, professional self-
discipline and self-actualization. The meaning of the structural elements of 
future family doctors’ professional self-improvement are defined. 

Key words: future family doctors’ professional self-improvement, 
structural elements. 
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У наш час однією з основних проблем вищої школи є підвищення 
якості освіти шляхом створення сприятливих умов для розвитку 
особистості, що здатна до саморозвитку та самовдосконалення у 
професійній сфері. Особливо важливе значення має професійне 
самовдосконалення для майбутніх сімейних лікарів, успішна професійна 
діяльність яких нерозривно пов’язана з вивченням та використанням на 
практиці новітніх досягнень медицини та фармації. Зважаючи на стрімкий 
розвиток сучасної науки та постійні дослідження нових медичних 
препаратів, неможливо уявити сучасного лікаря без систематичного 
поповнення знань, набуття нових умінь і навичок. Професійне 
самовдосконалення лікарів не лише сприяє їх особистій самореалізації, а й 
забезпечує високу якість надання медичної та профілактичної допомоги, а 
також в значній мірі підвищує якість та тривалість життя населення 
України. 

Слід зазначити, що окремі аспекти професійної медичної підготовки 
розглянуто в роботах А. О. Агаркової (формування професійно-етичної 
культури майбутніх лікарів), Л. М. Добровської (комп’ютерні експертні 
системи в професійному навчанні майбутніх лікарів), Л. В. Дудікової 
(формування готовності до професійного самовдосконалення студентів-
медиків), І. В. Кузнецової (педагогічні умови формування емпатійної 
культури майбутніх лікарів), М. І. Лісового (формування професійного 
мовлення майбутніх медичних працівників), А. С. Марлової (формування 
готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів 
медичних ВНЗ), М. Р. Мруги (структурно-функціональну модель профе-
сійної компетентності майбутнього лікаря), О. А. Неловкіної-Берналь 
(формування професійної спрямованості студентів медичних спеціаль-
ностей), І. В. Радзієвської (формування професійної компетентності 
майбутніх медичних сестер), С. І. Тихолаз (педагогічні умови розвитку 
професійної спрямованості студентів медичних ВНЗ) та інших. Проте у 
сучасній психологічній та педагогічній літературі недостатньо приділя-
ється уваги проблемі активізації професійного самовдосконалення 
майбутніх сімейних лікарів у процесі їх професійної підготовки. 

Метою статті є визначення сутності, структури та основних 
структурних елементів професійного самовдосконалення майбутніх 
сімейних лікарів, на основі аналізу різних підходів до їх визначення та 
розуміння.  

Авторське визначення професійного самовдосконалення майбутніх 
сімейних лікарів пов’язане із розумінням його як свідомої, цілеспря-
мованої, систематичної діяльності, зміст якої полягає у самостійному 
поглибленні загальнокультурних і фахових знань, розвитку особистісних 
якостей, умінь та здібностей, необхідних для майбутньої професійної 
діяльності лікаря, з метою досягнення вершини особистісного і профе-
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сійного розвитку.  
Аналізуючи різні підходи до визначення структури професійного 

самовдосконалення майбутніх фахівців, ми дійшли висновку, що багато 
дослідників вважають його основними складовими самоосвіту і 
самовиховання. Так, Е. А. Панасенко вказує, що ще в кінці ХІХ – на 
початку ХХ століття на сторінках українських педагогічних журналів 
самовдосконалення називалося основним шляхом наближення учителя до 
ідеалу. Видатні діячі освіти того часу М. І. Демков, М. О. Корф, 
С. І. Миропольський, М. О. Рубакін, С. Ф. Русова, Я. Ф. Чепіга та інші 
розглядали самовдосконалення як гармонійне поєднання самоосвіти та 
самовиховання [9, с. 11]. У сучасних науково-педагогічних дослідженнях 
такий підхід простежується в роботах О. В. Борденюк, О. В. Діденка, 
Л. В. Дудікової, В. І. Жукова, Л. В. Римар, О. С. Прокопової, К. Г. Сквор-
цової, М. М. Фіцули, І. А. Чемерилової та інших. 

Л. Г. Подоляк та В. І. Юрченко виділяють два основних напрямки 
професійного самовдосконалення студентів:  

– покращення навчальної самостійної роботи, формування готов-
ності до майбутньої професійної діяльності;  

– самовдосконалення особистісних якостей, необхідних для 
успішної професійної діяльності [10, с. 95]. 

Підтримуючи цей підхід, В. І. Жуков, Л. Г. Лаптєв, А. І. Подольська, 
В. О. Сластьонін, М. М. Фіцула приходять до спільного висновку, що 
професійне самовдосконалення майбутнього фахівця відбувається у двох 
взаємопов’язаних формах – самоосвіта і самовиховання, які доповнюють 
один одного, спільно впливають на характер роботи людини над собою 
[14; 17].  

У своїй дисертаційній роботі О. В. Діденко також погоджується з 
такою структурою професійного самовдосконалення і визначає його як 
поєднання взаємопов’язаних і взаємозалежних процесів – професійного 
самовиховання та професійної самоосвіти [5, с. 7]. 

Аналогічної точки зору дотримується Л.В. Дудікова, досліджуючи 
формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх 
лікарів. Дослідниця називає структурними елементами професійного 
самовдосконалення майбутніх лікарів самоосвіту і самовиховання  
[6, с. 33].  

О. С. Прокопова, розглядаючи професійне самовдосконалення вчи-
теля, зазначає, що воно включає в себе професійну самоосвіту і професійне 
самовиховання. Забезпечуючи розвиток професійно значущих якостей і 
професійну самореалізацію, ці два компоненти залежать від таких 
особистісних факторів, як мотивація досягнення і професійна само-
свідомість [17, с. 12]. 

В. С. Завірюха у роботі, що присвячена формуванню здатності до 
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професійного самозростання, професійне самовдосконалення визначає як 
діяльність у формі самоактуалізації, що спрямована на формування себе як 
фахівця. Складовими цієї діяльності, на думку автора, є:  

– удосконалення професійних знань, умінь і навичок;  
– розвиток професійно-важливих особистісних якостей [7, с. 9]. 
Проте не всі вчені погоджуються з тим, що професійне 

самовдосконалення має саме два структурні елементи. Так дослідники 
Я. В. Подоляк, Я. В. Шведова та В. В. Артюхова крім самоосвіти та 
самовиховання до компонентів самовдосконалення студентів відносять 
також самонавчання [11, с. 14]. І. В. Альошина, В. М. Гриньова, В. І. Му-
сієнко-Репська, Р. П. Скульський, В. Ф. Хомич до основних форм 
самовдосконалення відносять і саморозвиток та самоуправління [18, с. 59]. 

На думку Т. В. Шестакової, яка вивчала проблему формування 
готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення, 
сутнісними складовими професійного самовдосконалення виступають 
самоосвіта, самовиховання та самоактуалізація, в процесі якої відбувається 
актуалізація і мобілізація власних внутрішніх сил фахівців, їх творчих 
здібностей, мотивів, умінь, життєвих цінностей [18, с. 61]. 

Таким чином, проаналізувавши різноманітні погляди на проблему 
структури професійного самовдосконалення, ми можемо зробити вис-
новок, що професійна самоосвіта та професійне самовиховання є 
основними структурними компонентами професійного самовдосконалення 
майбутніх фахівців (В. В. Артюхова, О. В. Діденко, Л. В. Дудікова, В. І. Жу-
ков, В. С. Завірюха, Л. Г. Лаптєв, А. І. Подольська, Я. В. Подоляк, О. С. Про-
копова, В. О. Сластьонін, М. М. Фіцула, Я. В. Шведова, Т. В. Шестакова та 
інші). Розглянемо декілька підходів до визначення цих термінів. 

В сучасній науковій літературі є досить багато тлумачень поняття 
«самоосвіта». Соціологи зазначають, що самоосвіта – це вид вільної 
діяльності особистості, що спрямований реалізацію її духовних потреб та 
на задоволення потреб соціалізації, самореалізації, підвищення 
культурного, освітнього, професійного і наукового рівнів. Зокрема, І.В. 
Грабовець визначає це поняття як багатогранне явище, що являє собою 
системне оволодіння певними знаннями; організовану діяльність по 
засвоєнню накопичених цінностей культури; особливий вид людської 
діяльності, метою якої є отримання знань і формування власної 
особистості; поєднання особистісних якостей і знань та формування 
інтелектуальної культури особи [3, с. 7]. 

У психології самоосвіта – «самостійно організована суб’єктом 
діяльність учіння, що задовольняє його потреби в пізнанні й особистісному 
зростанні, є необхідним складником процесу саморозвитку» [10, с. 340]. 

В «Українському педагогічному словнику» вказується: «Самоосвіта – 
освіта, яка набувається у процесі самостійної роботи без проходження 
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систематичного курсу навчання в стаціонарному навчальному закладі. 
Самоосвіта є невід’ємною частиною систематичного навчання в 
стаціонарних закладах, сприяючи поглибленню, розширенню і більш 
міцному засвоєнню знань» [2, с. 296]. 

В. І. Жуков, Л. Г. Лаптєв, А. І. Подольська, В. О. Сластьонін, М. М. Фі-
цула прийшли до спільної думки, що самоосвіта – це оновлення і 
вдосконалення наявних у особи знань, умінь і навичок для того, щоб 
досягнути бажаного рівня професійної компетентності [14; 17]. 

Я. В. Подоляк, Я. В. Шведова, В. В. Артюхова вважають самоосвіту 
по-справжньому вільним видом освітньої діяльності, результати якої 
повністю визначаються бажаннями і здібностями особи; необхідним 
компонентом життя освіченої і культурної людини, який визначає її 
суспільну цінність; шляхом до прискорення саморозвитку різних сторін 
особистості [11, с. 118–120]. 

О.В. Діденко під професійною самоосвітою розуміє «цілеспрямовану 
роботу з розширення та поглиблення своїх професійних знань, 
удосконалення та набуття відповідних навичок і умінь» [5, с. 7]. 

Л. В. Дудікова приходить до висновку, що самоосвіта – це засіб 
пошуку та засвоєння студентами соціального досвіду, за допомогою якого 
вони можуть підвищити свій рівень знань, забезпечити розвиток і 
професійну підготовку відповідно до поставлених перед собою цілей й 
завдань [6, с. 29].  

О. С. Прокопова у своєму дослідженні визначає професійну 
самоосвіту учителя як систематичну і цілеспрямовану освітню діяльність, 
що має на меті задоволення суспільних потреб освіти учнів, всебічний 
гармонійний розвиток особистості, подолання суперечності між темпами 
застарівання знань та темпами їх оновлення [13, с. 12].  

Т. В. Шестакова зазначає, що самоосвіта спрямована на оновлення та 
поглиблення наявних у фахівців знань з метою досягнення бажаного рівня 
професійної компетентності [18, с. 61].  

Отже, дослідники визначили, що самоосвіта – вільна, самостійна, 
цілеспрямована, систематична освітня діяльність людини (В. В. Артюхова, 
О. В. Діденко, Л. Г. Подоляк, Я. В. Подоляк, О. С. Прокопова, Я. В. Шве-
дова, В. І. Юрченко); вона здійснюється шляхом системного пошуку, 
оволодіння, засвоєння, накопичення, упорядкування, систематизації нових 
знань і цінностей культури та шляхом оновлення і вдосконалення наявних 
знань, умінь і навичок (І. В. Грабовець, О. В. Діденко, Л. В. Дудікова, 
В. І. Жуков, Л. Г. Лаптєв, А. І. Подольська, В. О. Сластьонін, М. М. Фі-
цула, Т. В. Шестакова); її метою є задоволення пізнавальних потреб 
особистості (Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко), підвищення рівня знань 
(І. В. Грабовець, О. В. Діденко, Л. В. Дудікова), досягнення бажаного рівня 
професійної компетентності (Л. В. Дудікова, В. І. Жуков, Л. Г. Лаптєв, 
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А. І. Подольська, В. О. Сластьонін, М. М. Фіцула, Т. В. Шестакова), само-
розвиток різних сторін особистості (В. В. Артюхова, І. В. Грабовець, 
Я. В. Подоляк, О. С. Прокопова, Я. В. Шведова).  

Ще одна складова професійного самовдосконалення – самови-
ховання. Психологи визначають його як формування людиною своєї 
особистості відповідно до поставлених цілей, власних ідеалів і переконань 
[10, с. 340]. 

Сучасна педагогічна наука розглядає самовиховання як усвідомлену 
діяльність, яка націлена на гармонійний та всесторонній розвиток 
особистості. Так, педагогічний словник вказує, що самовиховання – це 
«систематична й свідома діяльність людини, спрямована на вироблення в 
собі бажаних фізичних, розумових, моральних, естетичних якостей, 
позитивних рис волі й характеру, усунення негативних звичок» [2, с. 295]. 

Я. В. Подоляк, Я. В. Шведова та В. В. Артюхова розуміють само-
виховання як певний тип відношення, дій та вчинків щодо самого себе і 
свого майбутнього з точки зору відповідності певному ідеалу [11, с. 18]. 

Вчені О. В. Діденко, С. О. Даньшева, В. І. Жуков, Л. Г. Лаптєв, 
А. І. Подольська, В. О. Сластьонін, М. М. Фіцула трактують самовихо-
вання як активну, цілеспрямовану, свідому діяльність особистості над 
собою, мета якої полягає в удосконаленні моральної культури, 
професійних знань, умінь та навичок, творчого мислення, у формуванні 
своїх позитивних якостей і усуненні негативних у відповідності до вимог 
професійної діяльності [4; 5;14]. 

Л. В. Дудікова вважає, що сутність поняття «самовиховання лікарів» 
полягає в адаптуванні власних індивідуальних особливостей до вимог 
професійної діяльності, а метою цього процесу є постійне підвищення 
професійної компетентності та вдосконалення особистісних якостей  
[6, с. 33]. 

О. С. Прокопова розглядає професійне самовиховання педагогів як 
усвідомлену роботу над вдосконаленням професійно значущих якостей, 
емоційно-вольової сфери, комунікативної компетентності, організаційних 
здібностей відповідно до вимог сучасної освіти [13, с. 12]. 

М. І. Постолюк в свою чергу під професійним самовихованням 
майбутніх учителів розуміє цілеспрямовану, свідому, творчу діяльність, 
яка спрямована на оволодіння професійно значущими знаннями, 
навичками, вміннями, на розвиток професійно важливих здібностей, 
якостей та цінностей відповідно до вимог педагогічної діяльності, і 
забезпечує їх готовність до виконання професійних функцій, до 
самореалізації у педагогічній праці [12, с. 9]. 

Т. В. Шестакова визначила, що самовиховання забезпечує 
систематичне формування і розвиток позитивних та усунення негативних 
професійно значущих якостей і рис [18, с. 61].  
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Таким чином, більшість вчених прийшли до висновку, що 
професійне самовиховання – це систематична, свідома, цілеспрямована, 
самостійна діяльність людини (С. О. Даньшева, О. В. Діденко, В. І. Жуков, 
Л. Г. Лаптєв, А. І. Подольська, М. І. Постолюк, О. С. Прокопова, В. О. Сла-
стьонін, М. М. Фіцула); зміст цієї діяльності пов’язаний з подоланням 
недоліків і формуванням позитивних професійно значущих якостей 
(С. О. Даньшева, О. В. Діденко, В. І. Жуков, Л. Г. Лаптєв, А. І. Подольська, 
М. І. Постолюк, О. С. Прокопова, В. О. Сластьонін, М. М. Фіцула, Т. В. Ше-
стакова); її метою є вдосконалення власної особистості, постійне 
підвищення професійної компетентності, формування моральної культури 
і творчого мислення, розвиток особистих якостей, які є важливими для 
майбутньої професійної діяльності (С. О. Даньшева, Л. В. Дудікова, 
М. І. Постолюк). 

Крім самоосвіти і самовиховання, вчені відносять до компонентів 
професійного самовдосконалення саморозвиток та самоуправління 
(І. В. Альошина, В. М. Гриньова, В. І. Мусієнко-Репська, Р. П. Скульський, 
В. Ф. Хомич), самонавчання (Я. В. Подоляк, Я. В. Шведова, В. В. Артю-
хова) та самоактуалізацію (Т. В. Шестакова). Розглянемо змістове 
наповнення цих понять з метою визначення їх місця в структурі 
професійного самовдосконалення майбутніх фахівців.  

Що стосується саморозвитку, то цей термін досить часто 
використовується як синонімічний самовдосконаленню. Наприклад, 
Л. О. Сущенко зазначає, що саморозвиток – це те саме, що й 
самовдосконалення. Науковець аналізує ці два поняття нероздільно, в 
органічній єдності, називаючи саморозвиток найголовнішим механізмом і 
внутрішнім рушієм самовдосконалення [15, с. 16]. Подібної точки зору 
дотримуються М. А. Костенко, Т. В. Тихонова, П. В. Харченко, Р. М. Цо-
кур, які також ототожнюють професійне самовдосконалення і професійний 
саморозвиток. Тому ми не будемо розглядати саморозвиток як компонент 
самовдосконалення, а вважатимемо ці два поняття синонімічними.  

Термін «самоуправління» Т. В. Шестакова визначає як активність 
особистості, що спрямована на управління собою, на продуктивну 
реалізацію своєї діяльності. Таким чином, науковець робить висновок, що 
самоуправління потрібно віднести до компонентів самовиховання, і не 
виокремлює його як сутнісну складову професійного самовдосконалення 
[18, с. 60]. 

«Великий тлумачний словник сучасної української мови» термін 
«самонавчання» визначає як самостійне навчання поза начальним 
закладом, без допомоги вчителя [1, с. 1289]. Поняття «самоосвіта» 
тлумачиться так: «здобуття знань самостійним навчанням поза навчальним 
закладом, без допомоги вчителя» [1, с. 1290]. Отже, можна зробити 
висновок, що ці два явища дуже тісно взаємопов’язані, майже не 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 309 

відрізняючись одне від одного за своєю сутністю. Тому ми не 
виділятимемо самонавчання як окремий компонент самовдосконалення, 
розглядатимемо його як невід’ємну частину самоосвіти.  

Явище самоактуалізації було висунуто в центр концепцій 
К. Роджерса та А. Маслоу – відомих представників гуманістичного 
напряму психології особистості. Самоактуалізація визначається Маслоу як 
бажання людини реалізувати себе, максимально розвинути свої здібності, 
цілком розгорнути закладений від природи потенціал. У процесі 
самоактуалізації особистість стає такою, якою вона може бути, досягає 
вершини можливостей [16, с. 50–53].  

К. Роджерс висунув гіпотезу, що основною рушійною силою 
функціонування особистості є тенденція до самоактуалізації, тобто 
потреба реалізувати свої природні потенційні можливості для того, щоб 
стати повноцінною особистістю [16, с. 50–53].  

Л. Г. Подоляк та В. І. Юрченко визначають самоактуалізацію як 
вільну і повну реалізацію своїх внутрішніх можливостей, як постійний 
процес розвитку свого потенціалу до максимально можливого [10, с. 340]. 

Проаналізувавши зарубіжні та вітчизняні психологічні літературні 
джерела, Л. М. Кобильнік трактує самоактуалізацію як найбільш повну і 
вільну реалізацію особистістю своїх можливостей, як тенденцію 
максимізувати таланти у різних сферах діяльності, як прагнення до 
безперервного розгортання свого необмеженого потенціалу у навчально-
професійній діяльності [8, с. 9].  

Звісно, не можливо уявити собі особу, що самовдосконалюється, без 
потреби, прагнення і діяльності, що спрямована на реалізацію своїх 
потенційних можливостей, розвиток свої здібностей і талантів, 
розгортання природного потенціалу. Тому ми підтримуємо точку зору 
Т. В. Шестакової і відносимо самоактуалізацію до структурних елементів 
професійного самовдосконалення майбутніх фахівців.  

Отже, аналіз досліджень, що присвячені структурі професійного 
самовдосконалення майбутніх фахівців, дає можливість виділити наступні 
структурні елементи професійного самовдосконалення майбутніх сімейних 
лікарів:  

1. Професійна самоосвіта майбутнього сімейного лікаря, яку ми 
розуміємо як вільну, самостійну, обумовлену внутрішніми мотивами 
пізнання, освітню діяльність, що здійснюється шляхом системного 
пошуку, оволодіння і накопичення фахових знань, оновлення і 
вдосконалення наявних знань, умінь і навичок з метою досягнення 
бажаного рівня професійної компетентності.  

2. Професійне самовиховання майбутнього сімейного лікаря, яке ми 
розглядаємо як систематичну, свідому, цілеспрямовану діяльність по 
подоланню власних недоліків і формуванню позитивних, професійно 
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значимих якостей, що має на меті вдосконалення особистості та більш 
повну реалізацію у професійній діяльності. 

3. Самоактуалізація майбутнього сімейного лікаря, яку ми 
визначаємо як систему взаємопов’язаних дій, що спрямовані на повну 
реалізацію особистісних внутрішніх можливостей, на розвиток своїх 
талантів і потенціалу до максимально можливого. 

Попри наявність праць, що присвячені самовдосконаленню 
майбутніх фахівців, подальшого дослідження потребує проблема 
виявлення засобів активізації професійного самовдосконалення майбутніх 
сімейних лікарів у процесі їх професійної підготовки. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

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

2. Гончаренко С. Український педагогічний словник / Семен Гонча-
ренко. – К. : Либідь, 1997. – 374 с.  

3. Грабовець І. В. Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації 
молодих фахівців у професійній діяльності : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.04 «Спеціальні та 
галузеві соціології» / І. В. Грабовець. – К., 2004. – 18 с. 

4. Даньшева С. О. Професійне самовиховання студентів технічних вузів : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 
«Теорія та методика професійної освіти» / С. О. Даньшева. – Х., 
2000. – 16 с. 

5. Діденко О. В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення 
майбутніх офіцерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / 
О. В. Діденко. – Хмельницький, 2003. – 24 с. 

6. Дудікова Л. В. Формування готовності до професійного самовдоско-
налення у майбутніх лікарів : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.04 / 
Дудікова Лариса Володимирівна. – Вінниця, 2011. – 230 с.  

7. Завірюха В. В. Формування здатності до професійного самозростання 
студентів в умовах інноваційного навчання : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та 
вікова психологія» / В. В. Завірюха. – К., 2007. – 20 с. 

8. Кобильнік Л. М. Психологічні особливості самоактуалізації особис-
тості майбутніх психологів і педагогів : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та 
вікова психологія» / Л. М. Кобильнік. – К., 2007. – 20 с. 

9. Панасенко Є. А. Ідеал вчителя у вітчизняній педагогічній 
журналістиці другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 311 

педагогіка та історія педагогіки» / Є. А. Панасенко. – Луганськ, 2001. – 
20 с.  

10. Подоляк Л. Г. Психологія вищої школи : підручник / Л. Г. Подоляк, 
В. І. Юрченко. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 352 с. 

11. Подоляк Я. В. Самосовершенствование студента : учеб. пособие / 
Я. В. Подоляк, Я. В. Шведова, В. В. Артюхова. – Х. : ХНУ, 2011. – 
171 с.  

12. Постолюк М. І. Формування у майбутніх учителів умінь професійного 
самовиховання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 
наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / 
М. І. Постолюк. – Тернопіль, 2010. – 19 с. 

13. Прокопова О. С. Система професійного самовдосконалення вчителя 
хімії середньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 
пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / 
О. С. Прокопова. – К., 2003. – 20 с. 

14. Психология и педагогика : учебное пособие / под ред. В. И. Жукова, 
Л. Г. Лаптева, А. И. Подольской, В. А. Сластенина. – М. : 
Издательство Института Психотерапии, 2004. – 585 с.  

15. Сущенко Л. О. Стимулювання професійного самовдосконалення 
вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти : дис. … 
канд. пед. наук : 13.00.04 / Сущенко Лариса Олександрівна. – 
Запоріжжя, 2008. – 252 с.  

16. Столяренко О. Б. Психологія особистості : навчальний посібник / 
О. Б. Столяренко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 280 с.  

17. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / 
М. М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.  

18. Шестакова Т. В. Формування готовності майбутніх педагогів до 
професійного самовдосконалення : дис. … кандидата пед. наук : 
13.00.04 / Шестакова Тетяна Віталіївна. – К., 2006. – 244 с. 

 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 312 

УДК 377 
Анна Павленко, 

аспірант Житомирського державного  
університету імені Івана Франка 

 
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
У статті розглянуто проблему формування загальнокультурної 

компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів. 
Визначено сутність поняття «підхід» та проаналізовано праці вчених 
щодо сучасних наукових підходів до дослідження. Охарактеризовано 
основні підходи (системний, аксіологічний, культурологічний, особистісно-
орієнтований) до формування загальнокультурної компетентності учнів 
професійно-технічних навчальних закладів та показано їхній взаємо-
зв’язок. Системний підхід забезпечує цілісність процесу. Аксіологічний 
сприяє визначенню ціннісних орієнтацій учня у професійній діяльності, що 
сприяє формуванню ключових компетентностей. Компетентнісний підхід 
дає можливість правильно оцінити результат навчально-виховної 
діяльності професійно-технічного навчального закладу. Культурологічний 
підхід допомагає засвоєнню соціокультурних знань, сприяє емоційному 
балансу в процесі формування загальнокультурної компетентності. 

Ключові слова: підхід, компетентність, культура, загально-
культурна компетентність. 

 
У статье рассмотрена проблема формирования общекультурной 

компетентности учащихся у профессионально-технических учебных 
заведениях. Определена сущность понятия «подход» и проанализированы 
труды ученых по современным научным подходам к исследованию. 
Охарактеризованы основные подходы (системный, аксиологический, 
культурологический, личностно-ориентированный) к формированию 
общекультурной компетентности учащихся в профессионально-техничес-
ких учебных заведениях и показано их взаимосвязь. Системный подход 
обеспечивает целостность процесса. Аксиологический – способствует 
определению ценностных ориентаций ученика в профессиональной 
деятельности, способствует формированию ключевых компетентностей. 
Компетентностный подход дает возможность правильно оценить 
результат учебной деятельности профессионально-технического учебно-
го заведения. Культурологический подход помогает усвоению социокуль-
турных знаний, способствует эмоциональному балансу в процессе 
формирования общекультурной компетентности. 

Ключевые слова: подход, компетентность, культура, общекуль-
турная компетентность. 
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This article deals with the problem of forming general cultural 
competence in vocational-technical schools. The determination of term 
«approach» and the analysis of scientists on modern scientific approaches to 
research are given in the article. In this article we can find the characteristic of 
the main approaches (system, axiological, cultural, student-centered) to form 
the general cultural competence in vocational-technical schools and it shows 
their connection. System approach ensures the integrity of the process. 
Axiological contributes to the definition of student’s value orientations in 
professional work, which contributes to key competencies. Competence 
approach makes it possible to evaluate the result of educational activities in 
vocational school. Culturological approach helps the assimilation of cultural 
knowledge, promotes emotional balance in the formation of the general cultural 
competence. 

Key words: approach, competence, culture, general cultural competence. 
 
Одним із важливих напрямів сучасної освіти є зорієнтованість на 

міжнародні стандарти, відповідно до яких випускник професійно-
технічного навчального закладу повинен бути компетентним, зі стійкими 
загальнокультурними цінностями, потрібними для здійснення соціальної 
взаємодії. Організовувати професійну діяльність потрібно зважаючи на 
загальнолюдські цінності, усвідомлюючи національно-культурні особли-
вості, спираючись на культурний досвід. Для глибокого вивчення 
проблеми формування загальнокультурної компетентності розглянемо 
наукові підходи, які є її методологічним знаряддям.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчує, що існує 
підвищений інтерес до підходів, що досліджують наукові проблеми, 
особливо виділяють: аксіологічний підхід (В. Андрєєв, С. Анісімов, 
В. Андрущенко, О. Асмолов, Г. Бал, І. Бех, Т. Бутківська, О. Вишневський, 
Б. Грушунський, В. Грехнєва, Ю. Пелех, В. Сластьонін, Е. Соколов та ін); 
компетентнісний підхід (Л. Анциферової, Г. Балла, С. Батишева, С. Верш-
ловського, В. Журавльова, А. Хуторського, І. Ящук та ін.); особистісно-
орієнтований підхід (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, О. Асмолов, 
П. Блонський, Л. Божович, Й. Боришевський, Л. Виготський, В. Давидов, 
У. Джеймс, П. Жане, Г. Костюк, М. Ланге, О. Леонтьєв, Ф. Лерш, 
А. Маслоу, В. Мерлін, В. Моляко, Г. Олпорт, П. Пелех, К. Платонов, 
К. Роджерс, С. Рубінштейн, І. Сікорський, В. Сухомлинський, К. Ушин-
ський, Е. Шпрангер, В. Штерн, І. Якиманська); системний підхід (М. Бі-
луха, А. Валюх, Е. Зінь, В. Корбутяк, О. Оболенський, В. Черепанов та ін.). 

Метою статті є характеристика наукових підходів до формування 
загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчаль-
них закладів.  

У словниках «підхід» визначається як «сукупність прийомів 
відносин до чого-небудь» [4, с. 885]. У загальноприйнятому розумінні 
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«підхід» означає сукупність прийомів, способів, використаних для впливу 
на будь-кого, вивчення будь-чого, здійснення справ.  

В. Маткін вважає, що підхід є особливою формою пізнавальної і 
практичної діяльності людини, що він може розумітися як розгляд 
педагогічної підготовки фахівців, педагогічних явищ під певним кутом 
зору, як стратегія дослідження процесу, як базова ціннісна орієнтація, що 
визначає позицію педагога [5, c. 38]. 

І. Зимняя пояснює поняття «підхід» як визначену позицію, точку 
зору, що обумовлює дослідження, проектування, організацію того чи 
іншого явища, процесу. Підхід визначається деякою ідеєю, концепцією і 
зосереджується на основних для нього однією чи двох категоріях. Він 
може розглядатися як: «а) світоглядна категорія, в якій відображаються 
соціальні установки суб’єктів навчання як носіїв суспільної свідомості; 
б) глобальна і системна організація і самоорганізація освітнього процесу, 
яка включає всі його компоненти, самих суб’єктів педагогічної взаємодії 
учителя (викладача) і учня (студента)» [3, c. 10]. 

Дослідники проблеми формування культури виділяють різні наукові 
підходи у процесі досягнення педагогічної цілі. 

О. Литвинова у процесі дослідження формування культури 
професійного спілкування виділяє такі наукові підходи як: діяльнісний, 
компетентнісний, особистісно-орієнтований, культурологічний. М. Чорній, 
досліджуючи формування міжкультурних взаємин, додатково виділяє 
аксіологічний та системний підходи. 

Досліджуючи формування культурологічної компетентності, Л. Мас-
лак виділяє також: функціональний, комунікативний, інтегрований, 
особистісно-діяльнісний, герменевтичний наукові підходи. 

На основі аналізу означених наукових праць та дисертацій, ми 
виділяємо у формуванні загальнокультурної компетентності такі наукові 
підходи як: системний, особистісно-орієнтований, аксіологічний, компе-
тентнісний. 

Долучаємося до думки Л. Маслак, яка вважає, що набуття молоддю 
знань, умінь і навичок має бути спрямоване на вдосконалення їхньої 
компетентності, інтелектуальний та культурний розвиток особистості, 
формування здатності швидко реагувати на запити часу. 

Виходячи з цього, вважаємо, що важливим є усвідомлення поняття 
«компетентність», а також те, які компетентності слід формувати та який 
результат очікувати. Саме тому варто визначити ієрархію компетен-
тностей, яка в багатьох країнах є основою для практичного запровадження 
компетентнісного підходу [6, с. 86].  

Вихідні позиції компетентнісного підходу, його методологічна 
основа ґрунтуються на дослідженнях багатьох іноземних та українських 
учених, починаючи з 90-х років XX століття. 

І. Зимняя виділяє три основні етапи становлення компетентнісного 
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підходу в освіті: перший етап (1960–1970 рр.) характеризується введенням 
у науковий апарат категорії «компетенція» і створенням передумов 
розмежування понять «компетенція» і «компетентність»; другий етап 
(1970–1990 рр.) – використанням категорій «компетенція» і «компе-
тентність» у теорії й практиці навчання мови, спілкування, а також задля 
аналізу професіоналізму фахівців в управлінні, керівництві та 
менеджменті; третій етап (початок 1990-х рр.) визначається дослідженням 
компетентності як наукової категорії освіти [3, с. 11]. 

У межах компетентнісного підходу до характеристики спеціаліста, 
який спроможний діяти у європейському соціально-економічному 
просторі, висувається вимога володіти ключовими компетентностями, які є 
основою для формування загальнокультурної компетентності. 

Культурологічний підхід розглядає феномен культури і є стрижнем 
розуміння людини, її свідомості й життєдіяльності, культуротворчості. Це 
перш за все гуманістична позиція, що визнає людину суб’єктом культури, 
її головною діючою особою. 

Реалізація культурологічного підходу вимагає від викладачів 
професійно-технічних навчальних закладів міцних знань культури свого та 
інших народів. Цей компонент забезпечує формування толерантності, 
поваги до людей та відповідність морально-етичним нормам поведінки. 

Згідно з культурологічним підходом педагогічна діяльність має 
сприяти створенню оптимальних умов засвоєння загальнолюдської і 
національної культури, усвідомленню і самореалізації особистістю своїх 
культурних потреб, інтересів і здібностей. Освітнє середовище має стати 
культурно-освітнім, де здійснюється культурний розвиток особистості, 
набуття нею досвіду культурної поведінки, надання їй педагогічної 
допомоги і підтримки в культурній самоідентифікації та самореалізації 
творчого потенціалу.  

Культурологічний підхід інтегрує дослідницький потенціал, 
накопичений низкою наук, які вивчають культуру (філософією культури, 
теорією культури, мистецтвознавством, психологією культури, соціоло-
гією культури, історією культури та ін.) і реалізує прагнення до аналізу 
предмета дослідження як культурного феномену. У межах даного підходу 
культура розглядається як система, що складається і функціонує у 
взаємодії: об’єктивної (будь-які культурні об’єкти) і суб’єктивної («зліпок» 
культури і свідомості) форм; раціональної й емоційно-чуттєвої її 
складової; культурно-інноваційних механізмів проникнення культури в усі 
галузі й сфери людської діяльності; процесів виробництва, розповсюд-
ження (трансляції) і «присвоєння» культурних цінностей тощо [6, с. 47]. 

Сутність культурологічного підходу у процесі навчання у 
професійно-технічному навчальному закладі полягає у: 

– визнанні особистості учня як вищої цінності, здатної реалізувати 
культурно-етнічні ідеї в педагогічному процесі; 
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– взаєморозумінні та взаємодовірі учасників як суб’єктів педаго-
гічного процесу; 

– орієнтації майбутніх фахівців у естетичних, моральних, еколо-
гічних, правових, професійних та інших цінностях; 

– індивідуалізації процесів оволодіння культурою та створенні 
елементів культури в процесі навчання та виховання.  

Під культурологічною парадигмою в освіті розуміється сукупність 
методичних прийомів, які забезпечують аналіз будь-якої сфери 
соціального та психологічного життя через призму системоутворюючих 
понять: культура, культурні норми та цінності, культурна діяльність та ін. 
[7, c. 79–80]. 

Ми поділяємо погляд Т. Сущенка і С. Амеліної, що в основу 
розробки концептуальної моделі цілісного процесу професійної підготовки 
фахівця має лягти системний підхід.  

С. Гончаренко розглядає системний підхід як напрям у спеціальній 
методології науки, завданням якого є розробка методів дослідження й 
конструювання складних за організацією об’єктів як систем. Системний 
підхід в педагогіці спрямований на розкриття цілісності педагогічних 
об’єктів, виявлення в них різноманітних типів зв’язків і зведення їх у 
єдину теоретичну картину [2, с. 305]. 

Системний підхід – це не тільки аналітичний, але й синтетичний 
метод. На нашу думку, системно-функціональний підхід до вивчення 
педагогічних систем передбачає розуміння цього поняття як багатомірної, 
багаторівневої структури з багатьма параметрами, як складний внутрішньо 
інтегрований соціальний організм, який можна аналізувати й пояснювати 
як сукупність елементів, властивостей та відношень, що взаємодіють і 
розвиваються. До основних ознак системності належать: цілісність і 
цілеспрямованість, структурованість, тобто склад елементів, внутрішній 
поділ, упорядкування, класифікація цього цілого; взаємозв’язок зовніш-
нього і внутрішнього; інтегрованість окремих елементів і зв’язків [1, c. 9]. 

Системний підхід як методологічний засіб в онтологічному і 
гносеологічному плані передбачає «спеціальну стратегію дослідження, яка 
дозволяє мати єдину модель об’єкта як цілого, що виконує функцію засобу 
організації дослідження. Дослідження, пов’язані з вивченням структури 
системи, її системоутворюючих зв’язків, функціонування і розвитку, 
керування системою можливо віднести до системних, якщо дотриманий 
основний методологічний принцип цілісності системи. 

Погоджуючись із С. Вітвицькою, системність ми розглядаємо не 
тільки як ключову якісну характеристику фахівця в умовах ступеневої 
освіти, але й як реальний об’єкт і пізнавальний інструмент, спосіб нашого 
бачення об’єкту [1, с. 26].  

У нашому дослідженні об’єктом є процес формування загаль-
нокультурної компетентності, який ми розглядаємо як цілісний 
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багатомірний, складний, інтегрований процес, який включає як зовнішні, 
так і внутрішні механізми діяльності учня, його поведінки. 

Аксіологічний підхід забезпечує розгляд учня професійно-
технічного закладу як найвищу цінність і потребує глибокого вивчення 
його ціннісних орієнтацій та врахування їх в організації навчально-
виховного процесу. Цей підхід враховує повагу до цінностей не тільки 
українського, але й інших народів.  

Сутність аксіологічного підходу можна розкрити через тлумачення 
системи аксіологічних принципів, до яких належать: рівноправність усіх 
філософських поглядів у межах єдиної гуманістичної системи цінностей 
(при збереженні різноманітності їх культурних і етнічних особливостей); 
рівнозначність традицій і творчості, визнання необхідності вивчення і 
використання вчень минулого і можливості відкриття в теперішньому і 
майбутньому; екзистенціальна рівність людей, соціокультурний прагма-
тизм замість суперечок про підґрунтя цінностей; діалог замість байдужості 
чи взаємозаперечення. Ці принципи дають змогу різним наукам і течіям, 
що об’єднані гуманістичною орієнтацією, вести спільний пошук 
оптимальних рішень на підставі діалогу. 

Аксіологічний підхід не тільки проголошує учня як найвищу 
цінність суспільства і самоціль суспільного розвитку, але й дозволяє 
вивчати явища (у тому числі й педагогічні) з точки зору закладених у них 
можливостей задоволення потреб людини. Саме ця обставина обумовила 
його вибір як методологічної основи дослідження процесу формування 
загальної культури. 

Результативність процесу формування загальнокультурної компе-
тентності забезпечує особистісно-орієнтований підхід. Цей підхід 
передбачає здійснення підготовки учнів ПТНЗ через проектування змісту й 
методичного забезпечення з урахуванням: 

а) вікових та індивідуальних особливостей суб’єктів: специфіки 
когнітивних, емоційних, комунікативних, мотиваційних та інших процесів 
і, зокрема, здібностей, потреб, мотивів, інтересів, рис учнів тощо, що 
означає визнання самоцінності їх особистостей;  

б) попередньо привласнених особистісних ресурсів: знань, умінь, 
способів діяльності, які акумулюються в межах їх індивідуального досвіду 
тощо. 

Принциповими положеннями особистісно-орієнтованої освіти й 
виховання у процесі формування загальнокультурної компетентності, на 
нашу думку, є: 

1. Сприйняття учня як повноправного учасника навчального 
процесу як носія суб’єктного досвіду, активного учасника навчально-
виховного процесу, який здійснюється як суб’єкт-суб’єктна взаємодія, що 
базується на діалозі, співпраці його учасників. 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 318 

2. Створення оптимальних умов для підтримання особистісного 
потенціалу, саморозвитку особистості, «окультурення» останнього. 

3. Засвоєння учнями особистісно значущого навчального матеріалу 
(поняття, положення, закономірності), який сприяє оптимальному 
формуванню умінь, навичок, розвитку особистісно важливої діяльності. 
Особистісна значущість сприяє самостійному творчому пошуку. 
Особистісно значущу проблему учень сприймає активно, намагається 
усвідомити її, детально проаналізувати способи розв’язання, формулює 
гіпотези, обґрунтовує їх. Отримані способи розв’язання проблеми 
поповнюють особистісний досвід учня, так само проектуючись з позицій 
особистісної значущості. В учня формується здатність розв’язувати як 
професійні, так і загальнокультурні проблеми, навіть ті, із способами 
розв’язання яких він не ознайомився в навчальній діяльності. 

4. Врахування не лише результату процесу професійної освіти, але й 
самого процесу, оскільки цінністю є не тільки остаточний результат, але й 
те, як цей результат отримано: спосіб, раціональність, актуальність тощо. 
Зважаючи на це, домінантними вважають технології навчання, які 
базуються на теоріях розвивального й проблемного навчання, що 
передбачають формування узагальнених способів навчально-професійної 
діяльності та організації саморегулювального учіння. 

5. Співвідношення технології професійно-технічної освіти на всіх її 
етапах із закономірностями професійного становлення особистості. 

6. Організація самоконтролю і самооцінювання, які стають 
психологічною основою рефлексії професійного та загальнокультурного 
розвитку, психологічною підтримкою і корекцією розвитку особистості.  

Підсумовуючи розгляд питання про наукові підходи у формуванні 
загальнокультурної компетентності, можна зробити висновок, що між 
розглянутими вище підходами процесу формування загальнокультурної 
компетентності існує взаємозв’язок та взаємозалежність. Системний підхід 
забезпечує цілісність процесу. Аксіологічний сприяє визначенню цінніс-
них орієнтацій учня у професійній діяльності, що сприяє формуванню 
ключових компетентностей. Компетентнісний підхід дає можливість 
правильно оцінити результат навчально-виховної діяльності професійно-
технічного навчального закладу. Культурологічний підхід допомагає 
засвоєнню соціокультурних знань, сприяє емоційному балансу у процесі 
формування загальнокультурної компетентності. Ці наукові підходи 
слугуватимуть основою в організації експериментального дослідження 
щодо формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-
технічних навчальних закладів. Також вищезазначені наукові підходи 
стали теоретичним підґрунтям для розробки структурно-функціональної 
моделі та технології її реалізації. 
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РЕФЛЕКСИВНИЙ ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  

В СТУДЕНТІВ ГОТОВНОСТІ ДО ГАРМОНІЗАЦІЇ 
МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН 

 
У статті обґрунтовано важливість запровадження в практику 

виховної роботи вищої школи форм і методів роботи, які базуються на 
принципах співробітництва, співтворчості, взаємоповаги та взаємо-
розуміння. Розкрито сутність рефлексивного тренінгу як методу, що 
забезпечує взаємодію між студентами і передбачає актуалізацію ними 
свого внутрішнього світу шляхом усвідомлення власних думок, станів і 
передумов дій, внутрішнього світу інших людей. Висвітлено основні 
напрями організації такого тренінгу та орієнтовні види тренінгових 
завдань. 

Ключові слова: студенти, рефлексивний тренінг, гармонізація між 
особистісних відносин. 

 
В статье обоснована важность внедрения в практику 

воспитательной работы высшей школы форм и методов работы, 
которые базируются на принципах сотрудничества, сотворчества, 
взаимоуважения и взаимопонимания. Раскрыта сущность рефлексивного 
тренинга как метода, обеспечивающего взаимодействие между 
студентами и предусматривает актуализацию ими своего внутреннего 
мира путем осознания собственных мыслей, состояний и предпосылок 
действий, внутреннего мира других людей. Освещены основные 
направления организации такого тренинга и ориентировочные виды 
тренинговых задач. 

Ключевые слова: студенты, рефлексивный тренинг, гармонизация 
межличностных отношений. 

 
The importance of the High School educational work implementation in 

practice is proved in the article. The forms and methods, which are based on the 
principles of collaboration, co-creation, understanding and respect, are 
covered. The essence of reflexive training as a method that provides interaction 
between students and helps them actualize their inner world through awareness 
of their own thoughts, conditions preconditions of actions and the inner world of 
others. The basic directions of this training and types of training tasks are 
proposed. 

Key words: students, reflexive training, harmonization of interpersonal 
relationships. 
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Одним із імперативів сучасної вищої освіти є особистість студента, 
здатного до ефективної міжособистісної взаємодії на основі гуманістичних 
цінностей та ідеалів, відкритого до співробітництва і конструктивного 
вирішення конфліктів, готового до співробітництва в команді. Переду-
мовами вирішення цих завдань слугує характерне для студентського віку 
активне моральне становлення, формування системи ціннісних орієнтацій і 
визначення основної життєвої стратегії, прагнення до самоствердження, 
самореалізації, самовираження, особистісного самовизначення. 

Водночас реалії сьогодення свідчать, що молодь, яка навчається у 
вищій школі, не завжди адекватно реагує на суспільні перетворення, що 
призводить до зміщення пріоритетів у ціннісній сфері, світосприйнятті, 
втрати віри в будь-які ідеали загалом (М. Білик, О. Винославська, 
С. Даньшева, Т. Дніпрова, Г. Дубчак, Г. Золотухін, О. Каргополова, І. Лип-
ський, В. Рябченко). Це спричинює зростання серед студентства 
правопорушень і злочинності, піднесення на вищий ціннісний щабель 
особистого збагачення, звуження емоційної сфери, домінування праг-
матичних цінностей на шкоду творчим настановленням і соціокуль-
турному вдосконаленню, утруднює оволодіння якостями і властивостями, 
необхідними для успішної взаємодії в соціумі, посилює конфлікт між 
особистістю й соціальним середовищем, суспільними вимогами, потре-
бами й особистісними цінностями молодої людини. 

Такий стан актуалізує увагу до пошуку ефективних форм і методів 
формування у студентів готовності до гармонізації відносин, в основу яких 
покладаються моральні норми та цінності, розвивається емпатія і 
рефлексія, вміння виявляти їх у процесі міжособистісної взаємодії. 

Найбільш прийнятними серед таких форм і методів виховної роботи 
вважаємо ті, що базуються на діалозі – особливому виді педагогічних 
відносин, що вибудовуються на принципах співробітництва, співтворчості, 
взаємоповаги та взаєморозуміння. Діалог може бути визначений як 
специфічна форма спілкування, яка передбачає не лише інформаційний 
зв’язок суб’єктів, а й їхнє духовне єднання, внаслідок якого народжується 
нове знання, перетворюються самі суб’єкти і взаємини між ними, особлива 
форма взаємодії, спрямована на розв’язання проблем, що не мають 
однозначної відповіді. 

У науковій літературі набули висвітлення різні аспекти виховання 
студентської молоді, вивчення способів підвищення ефективності цього 
процесу, в тому числі й за допомогою діалогічних методів.  

На погляд І. Шакірова, випускник вищої школи має бути вільною 
особистістю, яка готова до самостійного розв’язання виникаючих проблем, 
до відстоювання своєї незалежності і творчої самоактуалізації. Для цього 
необхідно, щоб молоде покоління було не лише різнобічно, а й 
принципово по-іншому гуманістично освічене. Акцентуючи на важливості 
формування гуманістичного стилю взаємовідносин у студентській групі, 
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дослідник зазначає, що гуманізму неможливо навчити, можливо і потрібно 
виховувати у студентів відповідний світогляд, базисне світорозуміння, 
гуманістичну позицію. Для того, щоб студент позитивно почувався в 
навколишньому середовищі, І. Шакіров пропонує створювати таку 
ситуацію, в якій він поставав би перед значущими для нього «іншими» у 
вигідному плані й одержував позитивну оцінку, що покликано забезпечити 
підвищення очікуваної оцінки, покращення його психологічного стану і 
поліпшення позиції в цілому. Цього, на переконання російського 
дослідника, можна досягти за умов: створення на факультеті особливого 
виховного середовища, підкріпленого комплексом заходів організаційного, 
психолого-педагогічного і методичного характеру; залучення студентів до 
активної творчої діяльності як засобу формування гуманістичного стилю 
взаємин у студентській групі; забезпечення взаємозв’язку і традиційної 
наступності форм, засобів і методів гуманістичного стилю взаємовідносин 
у студентській групі на різних етапах її розвитку; надання студентам 
педагогічної підтримки, спрямованої на створення умов для особистісного 
зростання кожного студента та його самореалізації у студентській групі; 
організації систематичного моніторингу характеру між особистісних 
взаємин у студентській групі та ціннісних гуманістичних настановлень 
студентів [8]. 

У праці Т. Днєпрової та О. Каргополової акцентується на важливості 
формування у студентів міжособистісної толерантності – важливого 
морального принципу спілкування, що передбачає розуміння і повагу 
іншої людини, усвідомлене прагнення до рефлексивного діалогу на основі 
емоційно-емпатійної близькості й ціннісного ставлення до нього за 
збереження своєї самоідентичності. Характерною особливістю міжособис-
тісної толерантності названо регулювання відносин між суб’єктами 
педагогічного процесу на засадах взаємоповаги і прийняття багато-
манітності способів прояву людської індивідуальності [4, с. 201]. 

У дослідженні О. Врублевської розкрито особливості спілкування-
фасилітації як виду педагогічної взаємодії, в процесі і в результаті якої за 
певних умов відбувається усвідомлений, інтенсивний і продуктивний 
саморозвиток його суб’єктів. На переконання науковців, фасилітуюче 
спілкування «в духовно-ціннісному полі його учасників породжує їх 
моральне самоперетворення і вдосконалення» [3, с. 79]. 

Найбільш сприятливі умови для організації виховної діяльності на 
засадах діалогу, формування у студентів готовності до гармонізації 
міжособистісних відносин створюються під час тренінгу – особливого 
методу «отримання знань, який відрізняється від своїх аналогів тим, що всі 
його учасники вчаться на власному досвіді у даний момент. Це спеціально 
створене сприятливе середовище, де кожен може з легкістю і 
задоволенням побачити й усвідомити свої плюси і мінуси, досягнення і 
поразки. Допомога та увага оточуючих дають змогу швидше зрозуміти, які 
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власні здібності і вміння слід розвинути» [2, с. 69]. 
Специфічною рисою тренінгу, що відрізняє його від традиційних 

форм передачі інформації, є те, що він орієнтований насамперед на 
запитання і пошук; тренінгові заняття охоплюють зазвичай увесь потенціал 
людини: рівень та обсяг її компетентності (соціальної, емоційної, 
інтелектуальної), самостійність, здатність до ухвалення рішень, до 
взаємодії тощо [5, с. 16]. 

Існує велика кількість модифікацій форм тренінгів, які суттєво 
відрізняються між собою за низкою ознак: тренінг як своєрідна форма 
дресури, за якої за допомогою жорстких маніпулятивних прийомів за 
допомогою позитивного підкріплення формуються зміни в поведінці, а за 
негативного підкріплення – «стираються» шкідливі, непотрібні; тренінг як 
тренування, внаслідок якого відбувається формування та відпрацювання 
вмінь і навичок ефективної поведінки; тренінг як форма інтерактивного 
навчання, метою якого є насамперед передача знань, а також розвиток 
певних умінь і навичок; тренінг як метод створення умов для 
саморозкриття учасників і пошуку способів розв’язання власних 
психологічних проблем [6, с. 164]. 

На нашу думку, для формування у студентів готовності до 
гармонізації міжособистісних відносин доцільно використовувати 
рефлексивний тренінг. Однак це питання поки що не набуло достатнього 
висвітлення в науковій літературі. 

Мета статті – розкрити сутність рефлексивного тренінгу і висвітлити 
особливості його організації для формування у студентів готовності до 
гармонізації міжособистісних відносин. 

У науковій літературі під рефлексією розуміється здатність людини 
до осмислення передумов, закономірностей і механізмів своєї діяльності, 
соціального та індивідуального способу існування. За своєю структурою 
рефлексія є складним утворенням, що містить такі компоненти, як 
зіставлення умов і цілей діяльності, виявлення наявних у ситуації і досвіді 
суб’єкта засобів і способів перетворення об’єкта, визначення їх достатності 
чи недостатності для досягнення мети, вироблення стратегії дії, аналіз 
зворотної інформації. Водночас рефлексія – це не тільки інтроспекція 
власної психіки, а й осмислення своєї життєвої програми, принципів 
світосприйняття, цілей, цінностей, вимог, настанов, прагнень [7, с. 68]. 
Іншими словами, це особливий дослідницький акт, спрямований людиною 
на саму себе як на суб’єкта життєдіяльності. 

Слід зважати на те, що особистісна рефлексія не обмежується 
внутрішніми змінами самої особистості, вона знаменує появу нового етапу 
в розвитку самосвідомості. З огляду на це стає можливим не тільки 
усвідомлення своєї особистості, а й глибше та ширше розуміння 
внутрішнього світу інших. Останнє детермінується соціальною ситуацією 
розвитку, в якій провідною стає не навчальна діяльність, яка вже не може 
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задовольнити особистісних домагань, а спілкування з однолітками чи 
реалізація цього спілкування в суспільно значущій діяльності [7, с. 70]. 

У межах праксилогічної концепції рефлексики під рефлексією 
розуміється складний багатофункціональний механізм, що зумовлює 
усвідомлення, переосмислення і коригування цілісного уявлення особис-
тості про себе (образ «Я»), а також своєї діяльності та поведінки [1, с. 73]. 

Важливість рефлексії для гармонізації міжособистісних відносин 
зумовлюється тим, що вона стимулює розвиток рефлективності – важливої 
якості, що забезпечує успішність цих відносин як у спільній діяльності, так 
і в процесі спілкування. 

Розуміння природи рефлексії, з одного боку, як внутрішньої 
психічної, а з іншого – соціальної, поведінкової, стало передумовою її 
моделювання не лише у вигляді ідеального теоретичного конструкта, а й 
як підґрунтя для розробки різних рефлексивних практик, тобто 
інструментів «включення» різних рефлексивних уявлень у життєдіяльність 
студентів. Іншими словами, рефлектопрактика може бути представлена як 
спеціально організована взаємодія між студентами, спрямована на 
актуалізацію та формування у них рефлексивного процесу (механізму) з 
метою ефективного вирішення наявних життєвих проблем, насамперед 
тих, що пов’язані з гармонізацією міжособистісних відносин.  

Для реалізації означеної взаємодії нами було розроблено рефлек-
сивний тренінг, що базувався на таких принципах: 

1. Створення таких умов взаємодії між студентами, які сприяють 
максимальному розкриттю ними свого внутрішнього світу. 

2. Використання широкого культурного і практичного матеріалу. 
3. Організація проживання студентами рефлепрактики як особис-

тісної діяльності: максимальне проживання і переживання 
одержаних знань, повне емоційне включення. 

4. Використання широкого спектру рефлексивних методів і 
технологій. 

Отже, ми розглядали рефлексивний тренінг як такий, що вибудо-
вується на базі рефлексії як техніці усвідомлення своїх думок, станів і 
передумов дій, внутрішнього світу інших людей, а також подій, що 
відбувалися за участі самих студентів. 

Під час проведення тренінгу орієнтувалися не лише на куль-
тивування і розвиток у студентів функцій рефлексії, а й формування вмінь 
вирішення різноманітних проблемних ситуацій, що гальмують гармо-
нізацію міжособистісних відносин. 

За своєю структурою розроблений нами рефлексивний тренінг 
передбачав реалізацію трьох взаємопов’язаних напрямів роботи: 

1. Проведення рефлексивно-інноваційних процедур, спрямованих на 
вирішення поставлених завдань. 

2. Виконання домашніх завдань. 
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3. Обговорення та рефлексію результатів рефлепрактики з метою їх 
кращого усвідомлення. 

Рефлексивно-інноваційні процедури передбачали виконання різно-
манітних тестів, вправ, творчих завдань, імпровізацій та охоплювали такі 
прийоми, як рефлексивний вихід, тобто повернення свідомості, внаслідок 
чого студент мав змогу побачити себе і свою ситуацію ззовні – з позиції 
спостерігача; рефлексивний вхід у свідомість іншої людини, якщо йшлося 
про взаємо рефлексію; встановлення рефлексивного ставлення до об’єкта 
рефлексії та прийоми роботи в рефлексивній позиції. 

Багаторівневий зворотний зв’язок між учасниками тренінгу давав 
змогу кожному з них побачити відбиток себе у сприйманні інших, 
отримати інформацію про те, як сприймається його поведінка в тій чи 
іншій ситуації, зрозуміти обмеженість чи хибність власних способів 
міжособистісного спілкування, а також побачити позитивні сторони своєї 
особистості. Завдяки цьому відбувалося набуття студентами нового 
когнітивного, емоційно-ціннісного та поведінкового досвіду. 

Для того, щоб тренінг мав ефективність, чітко визначали мету 
кожного заняття, його завдання, зміст (перелік, послідовність виконання 
різних вправ, завдання на рефлексію власних дій). Обираючи форму 
тренінгової роботи зі студентами, зважали також на те, що важливим 
принципом її реалізації має бути принцип активності, тобто активної 
участі всіх у запропонованих видах діяльності, а не засвоєння готових 
знань і прийомів, самостійне відпрацювання необхідних комунікативних і 
поведінкових умінь. 

Серед рефлексивно-інноваційних процедур, які набули широкого 
використання в процесі розробленого нами рефлексивного тренінгу і 
довели свою ефективність, слід назвати вправи «Неприємний співроз-
мовник», «Навчаємося читати ситуацію», «Незнайомець», «Рольовий 
внутрішній полілог», «Чужа компанія», «Який я сьогодні», «На 
роздоріжжі», «Вираз обличчя», «Я вважаю, що ти думаєш про мене...», 
«Групове рішення», «Дзеркальне відображення», тести М. Куна та 
Т. Макпартледа «Хто я», «Визначення рольових позицій у міжособис-
тісних відносинах» Е. Берна. 

Будь-якій людині приємно, коли її розуміють. Уміння рефлексивно 
слухати не лише сприяє кращому взаєморозумінню між людьми, а й 
певним чином впливає на відносини, що складаються між ними. 

Зважаючи на це, велика увага під час рефлексивного тренінгу 
приділялася оволодінню студентами різними техніками рефлексивного 
слухання, тобто розшифруванню змісту повідомлення, виявленню його 
реального значення. До таких технік відносили: нерозуміння (демонстрація 
нерозуміння), відлуння (повторення фраз і слів співрозмовника без 
перекручення їх змісту); перефразування (передавання тому, хто говорить, 
його повідомлення, але вже за допомогою слів слухача); резюме 
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(переформулювання почутого в змістову лаконічну за формою єдність); 
прояснення (роз’яснення незрозумілого). 

Домашні завдання, які студенти отримували наприкінці кожного 
заняття, співвідносилися з його змістом і передбачали самостійну 
розширену рефлексію здобутих знань, закріплення здобутих навичок 
«спілкування» зі своїм внутрішнім світом. 

Реалізація третього напряму відбувалася завдяки рефлексії 
студентами попереднього заняття: обмін особистісними результатами, 
досвідом здійснення рефлексії під час розв’язання важливих для студентів 
проблем щодо гармонізації міжособистісних відносин.  

За такого підходу до організації роботи основна увага 
спрямовувалася не на досягнення спільних для всіх результатів, а на 
забезпечення найбільш сприятливих умов для вироблення кожним 
студентом власної, самостійної та незалежної позиції, природного, 
рефлексивного та індивідуального становлення учасників тренінгу як 
суб’єктів гармонійних відносин у всій сукупності їх вимірів. Наше 
завдання полягало не в тому, щоб передати студентам готові зразки 
реалізації таких відносин, а у виробленні відповідної поведінки разом з 
ними. Завдяки цьому особистісні настановлення і цінність гармонійних 
відносин не «впроваджувалися», а усвідомлювалися, визнавалися, 
приймалися самими учасниками рефлексивної діяльності. 

Завдяки рефлексивному тренінгу активізувалося самоспостереження 
студентів за своєю особистістю, за особливостями інших у плані 
порівняння їхньої поведінки зі своєю, способами взаємодії. Вони 
навчилися здійснювати рефлексію з приводу своїх вчинків і реакцій; у них 
розвивалися здібності до спілкування та встановлення гармонійних 
відносин з іншими. Учасники тренінгу оволоділи вміннями попереджувати 
конфлікти та конструктивно виходити з конфліктних ситуацій, почали 
більш адекватно оцінювати свої можливості та краще усвідомлювати 
недоліки щодо міжособистісної взаємодії, знаходити ефективні способи їх 
подолання. 

Підсумовуючи викладене, можна зробити такі висновки: 
1. Рефлексивний тренінг – це особливий метод отримання знань, 

формування вмінь і навичок гармонізації міжособистісних відносин, що 
базується на спеціально організованій взаємодії між студентами і 
передбачає актуалізацію ними свого внутрішнього світу шляхом 
усвідомлення власних думок, станів і передумов дій, внутрішнього світу 
інших людей. 

2. Організація розробленого нами рефлексивного тренінгу 
передбачала проведення рефлексивно-інноваційних процедур (вправи, 
завдання на оволодіння різними техніками рефлексивного слухання); 
виконання домашніх завдань; рефлексію результатів рефлепрактики. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ 
ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
У статті розглядається специфіка професійної підготовки 

майбутніх учителів образотворчого мистецтва в контексті застосування 
сучасних інноваційних технологій. Запропоновано характеристики сучасних 
інноваційних спрямувань педагогічної освіти: розробка особистої теорії 
інновацій, особистісно-орієнтована освіта, розвиток організаційно-
структурної моделі освіти, система багаторівневої системи освіти. 
Окреслено деякі ефективні методи підготовки майбутніх фахівців 
мистецьких дисциплін, а саме: активне навчання, інтерактивне навчання, 
тренінгове навчання. 

Ключові слова: інновації, технології, інноваційна підготовка, 
інноваційні педагогічні технології. 

 
В статье рассматривается специфика профессиональной подго-

товки будущих учителей изобразительного искусства в контексте 
применения современных инновационных технологий. Предложено 
характеристики современных инновационных направлений педагоги-
ческого образования: разработка личной теории инноваций, личностно-
ориентированное образование, развитие организационно-структурной 
модели образования, система многоуровневой системы образования. 
Обозначено некоторые методы подготовки будущих специалистов 
художественных дисциплин, а именно: активное обучение, интерактивное 
обучение, тренинговое обучение. 

Ключевые слова: инновации, технологии, инновационная подго-
товка, инновационные педагогические технологии. 

 
This paper deals with the specifics of training future teachers of fine arts 

in the context of the use of modern innovative technologies. Characteristics of 
modern innovative directions of teacher education: developing a personal 
theory of innovation, student-oriented education, the development of 
organizational and structural model of education system of multilevel education 
system are proposed. Some effective methods for training future professionals 
artistic disciplines, namely, active learning, online training, training training 
are outlined. 

Key words: innovation, technology, innovation training, innovative 
educational technology. 
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Головними пріоритетами сучасної парадигми освіти є самовиз-
начення людини, свобода її вибору оптимальних стратегій життєвого 
шляху.  

Інноваційні технології в освітньому процесі є засобом реалізації 
важливих властивостей майбутніх учителів, таких як здатність до 
взаємодії, співтворчості, рефлексії, креативності, ситуативного проекту-
вання, саморозвитку. 

Відповідно міжнародних стандартів інновації розглядаються як 
кінцевий результат інноваційної діяльності (новий продукт, удосконалений 
технологічний процес). Щодо освітньої сфери, інновацією вважають 
остаточний результат інноваційної діяльності у вигляді нового змісту, 
методу, форми організації навчально-виховного процесу чи удоско-
наленого технічного засобу навчання або нового підходу до соціальних 
послуг в області освіти. 

Проблеми зі створення, впровадження в освітній процес ефективних 
засобів та технологій навчання у вищих навчальних закладах досліджують 
І. Дичківська, М. Кларін, Т. Клименко, О. Пєхота, Л. Подимова, О. По-
метун, Г. Селевко, В. Сластьонін та ін. 

Розрізняють «частково методичний, методичний та загально 
дидактичний рівні інновацій» [7, с. 10]. Залежно від специфіки та 
використання інновацій виділяють наступні їх види: технологічні, 
методичні, організаційні, управлінські, економічні, соціальні, юридичні. 
Зокрема, методичні інновації охоплюють область методики навчання та 
виховання, викладання та навчання, організації навчально-виховного 
процесу. Це найбільш розповсюджений тип нововведень у сфері освіти. За 
характером внеску в науку та практику інновації поділяють на «теоретичні 
та практичні» [7, с. 8]. 

Стосовно традиційної системи професійно-педагогічної підготовки, 
навчально-виховний процес вибудовується як взаємозв’язок двох 
автономних дій: навчаючої діяльності викладача та навчально-пізнавальної 
діяльності студентів. Останні ж виступають як об’єкти управління, як 
виконавці планів викладача. Сучасна професійна освіта характеризується 
взаємодією викладача і студента, де студент виступає суб’єктом 
навчально-виховного процесу, а викладач – його організатором.  

Низка наукових досліджень присвячена удосконаленню процесу 
підготовки педагогічних працівників у галузі мистецької освіти. 
Проблемам підготовки вчителя з урахуванням специфіки даної 
професійної діяльності присвячені дослідження І. Глінської, Л. Масол, 
М. Кириченко, В. Кузіна, Б. Нєменського, О. Олексюк, Г. Падалки, 
О. Рудницької, Г. Тарасенко, О. Шевнюк та ін. Зокрема, організація 
ефективного навчання образотворчого мистецтва є предметом дослідження 
С. Коновець, В. Ковальчук, Н. Миропольської, І. Мужикової, М. Пічкура 
та ін. Однак, оптимізація підготовки майбутніх фахівців з образотворчого 
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мистецтва стосовно застосування новітніх технологій навчання є 
перспективною темою для її висвітлення. 

Метою статті є з’ясувати, на основі аналізу наукової літератури, 
специфіку застосування сучасних інноваційних технологій навчання у 
процесі професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого 
мистецтва. 

Сучасні освітні процеси вимагають подальшого вдосконалення 
організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, зокрема, 
використання інформаційно-комунікаційних технологій, інтерактивних 
методів навчання та мультимедійних засобів. 

Тому важливим чинником нашого дослідження є сучасні наукові 
підходи до підготовки майбутнього фахівця. Серед них виокремлюємо 
партисипативно-інтерактивний, що орієнтує учасників освітнього процесу 
на активність, розуміння взаємодоповнюваності їх здібностей та 
особистісних ресурсів, спільний характер навчального процесу, активну 
міжособистісну комунікацію, самоорганізацію та самоврядування [3]. 

Важливими філософсько-методологічними принципами сучасної 
педагогічної освіти є: людиноцентризм, науковість, доступність, 
системність, практика, індивідуальний підхід, творчість, академічна 
автономія, креативність та інноваційний розвиток [6]. 

Відповідно до галузевої Концепції розвитку неперервної освіти 
(Наказ МОН № 1176 від 14.08.13 року) зміст освіти, зокрема, така її 
складова як методична підготовка передбачає глибоке опанування 
методиками викладання навчальних предметів з використанням 
можливостей інформаційно-комунікаційних технологій та методик 
проведення позашкільної і позакласної роботи. 

Зміст підготовки майбутнього учителя образотворчого мистецтва 
спрямований на формування вміння активно використовувати знання з 
фундаментальних дисциплін, досягнення з відповідних галузей науки і 
технологій, здатність користуватися сучасними методами наукових 
досліджень та інформаційними системами, враховувати нові технології 
навчання, а отже, мати відповідну підготовку. 

Серед сучасних інноваційних спрямувань розвитку педагогічної 
освіти також виділяють: розробку особистої теорії інновацій, особистісно-
орієнтовану освіту, розвиток організаційно-структурної моделі освіти, 
систему багаторівневої системи освіти [4, с. 15]. Інноваційна діяльність є 
важливою особливістю педагогічної праці, що характеризує взаємозв’язок 
загальної культури педагога, його творчого потенціалу та професійної 
спрямованості. Теоретична модель інноваційної діяльності вчителя у 
своєму складі має такі структурні та функціональні компоненти: 
мотиваційний, креативний, технологічний, рефлексивний. Відтак, 
інноваційність – це відкритість, проникливість для іншої, відмінної від 
особистої, думки. Тобто мова йде про готовність педагога відноситися до 
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своєї позиції не як до єдиної можливої та вірної. 
Відповідно до вище вказаного, суб’єктний розвиток та саморозвиток 

особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва здійснюється 
в процесі інноваційного навчання, важливими функціями якого є 
проблемність та конфліктність дійсності, критичне відношення до 
нормативів, відкритість середовищу та професійним нововведенням, 
творче відношення до світу, прагнення до самореалізації, втілення в 
інноваційну діяльність своїх ідей [9, с. 35]. 

Загальною ж основою інноваційної підготовки сучасного учителя 
образотворчого мистецтва є творча педагогічна діяльність, тобто, 
систематичні дослідження, діалогова та дискусійна діяльність, 
моделювання та прогнозування педагогічних нововведень.  

В інноваційних освітніх перетвореннях змінюються вимоги до рівня 
теоретичних знань і практичної підготовки майбутнього фахівця 
образотворчого мистецтва. Зокрема, він повинен уміти спрямовувати 
навчально-виховний процес на особистість дитини, вибудовувати власну 
професійну діяльність так, щоб кожен учень мав необмежені можливості 
для самостійного й самоефективного розвитку; мати розвинену творчу 
уяву; стійку систему знань, що розкривають суть, структуру і види 
інноваційної діяльності; уміння цілеспрямовано генерувати нові нестан-
дартні ідеї з використанням інтелектуальних інструментів і механізмів 
самореалізації; психолого-педагогічні знання про освоєння та впровад-
ження інноваційних процесів у систему освіти; спеціальні психолого-
педагогічні методи, прийоми і засоби, використання яких дає змогу 
активно включатися в інноваційну педагогічну діяльність [2, с. 278–279]. 

Загалом, оновлення сучасної системи освіти потребує від майбутніх 
учителів образотворчого мистецтва знань про інноваційні зміни в ній, про 
відмінності традиційної, розвиваючої та особистісно орієнтованої системи 
навчання; розуміння сутності педагогічної технології; знання інтерак-
тивних форм та методів навчання, критеріїв технологічності; володіння 
технологіями проектування, діагностування, проектування оптимальної 
авторської методичної системи, розвинутих дидактичних, рефлексивних, 
проектувальних, діагностичних умінь; уміння аналізувати та оцінювати 
свій індивідуальний стиль, а також особливості та ефективність 
використовуваних педагогічних технологій та особистої педагогічної 
діяльності в цілому [5, с. 3]. 

Впровадження інноваційних педагогічних технологій в організацію 
процесу навчання значною мірою вирішує питання опанування 
майбутніми учителями образотворчого мистецтва умінь і навичок 
саморозвитку особистості, розвитку творчої професійної діяльності, 
формуванні особистісних якостей, які б відповідали сучасним вимогам та 
забезпечували успішність у педагогічній діяльності. Ми розглядаємо 
педагогічні технології інтерактивного навчання як інноваційні. 
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Особистісно орієнтована педагогіка трактує інтерактивне навчання 
як можливість сприйняття інформації (знань, відношень, позицій, 
установок) від інших учасників навчання, інтерпретації їх, узагальнення, 
вироблення висновків, конструювання особистої індивідуалізованої 
картини світу та свого місця в ньому [1, с. 347–348]. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації 
пізнавальної діяльності, яка має конкретні та прогнозовані цілі. Одна з 
них – створити комфортні умови навчання, за яких кожен студент відчуває 
свою успішність, інтелектуальну спроможність. Це робить продуктивним 
процес навчання та дає можливість кожному студенту розкрити себе, 
розвивати власні творчі здібності та самореалізуватися як самодостатня 
особистість. Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях 
з методики образотворчого мистецтва забезпечить, на нашу думку, не 
тільки успішне засвоєння навчального матеріалу всіма студентами, а й 
позитивно впливатиме на розвиток їх інтелектуальних та творчих 
здібностей, сприятиме розвитку їх самостійності та активності.  

Отже, суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний 
процес відбувається тільки шляхом постійної, активної взаємодії всіх 
учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у 
співпраці), за яких учень і учитель є рівноправними, рівнозначними 
суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу 
того, що вони знають, уміють і здійснюють [8, с. 13].  

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання 
життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення 
проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. А також 
сприяє активному формуванню навичок і вмінь, створенню атмосфери 
співробітництва, взаємодії, що виключає домінування одного учасника 
навчального процесу над іншим, однієї думки над іншою. В процесі 
інтерактивного навчання студенти вчаться спілкуватися з іншими людьми, 
критично мислити, приймати обґрунтовані рішення, а також готуються до 
використання освітніх інновацій у подальшій професійній діяльності.  

Ми вважаємо, що інтерактивні тренінги серед усіх сучасних 
технологій навчання є найбільш ефективними. Адже вони передбачають 
діалогічність, діяльнісно-творчий характер, підтримку індивідуального 
розвитку студента, надання йому самостійності в прийнятті рішень, 
творчості, вибору змісту й способу навчання та поведінки. 

Відтак, головним змістом форм тренінгового навчання є органічна 
адаптація положень науки кожним студентом безпосередньо до самого 
себе та пошук «...оптимальних шляхів їх практичного застосування в 
поведінці, у спілкуванні та спільній діяльності, що виражається у 
формуванні індивідуального стилю професійної творчої поведінки 
педагога» [1, с. 349]. 

Інтерактивні технології навчання по-новому впливають на 
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традиційний навчально-виховний процес, підвищують його ефективність, 
спрямовуються на розвиток особистості студента. 

Активне навчання являє собою таку організацію навчального 
процесу, яка спрямована на усіляку активізацію навчально-пізнавальної 
діяльності учнів (студентів) засобом широкого, бажано комплексного, 
використання педагогічних (дидактичних) засобів. 

Наразі дослідники переконані, що активний режим навчання є 
найбільш бажаним та виправданим для сучасних учнів. Адже він 
передбачає використання кооперативного навчання з усіма технологіями 
роботи в малих групах, проекти, дебати та інші види дискусії, 
експериментальні вправи, моделювання, соціологічні і польові 
дослідження тощо [8, с. 16]. 

В контексті нашого дослідження заслуговує на увагу досвід 
використання інтерактивних технологій навчання в процесі підготовки 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Наразі поряд із 
традиційною навчально-виховною роботою зі студентами поєднуються 
інтерактивні технології навчання. Саме вони забезпечують ефективний 
зворотній зв’язок між учасниками навчального процесу, між студентами та 
навчальною інформацією. Це – співнавчання, взаємонавчання (колективне, 
групове, парне, навчання у співпраці та ін.), де студент і викладач – 
рівноправні суб’єкти навчання. 

Л. Масол, С. Коновець, О. Красовська у своїх працях достатньо 
ґрунтовно розкривають особливості використання інтерактивних техно-
логій навчання мистецьких дисциплін. Їх широке застосування має 
позитивний вплив на підготовку майбутніх учителів мистецьких 
дисциплін. 

Наразі, використання методу проектів є одним із можливих засобів 
ефективної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 
Наприклад, виконання студентами художніх проектів (інформаційних, 
дослідницьких, практично-творчих, ігрових) сприяє розвитку їх 
креативного нестереотипного мислення, активності, самостійності та ін. 

Завдяки мозковому штурму відбувається вільне накопичення значної 
кількості ідей та уміння студентів висловлювати своє емоційно-ціннісне 
ставлення до художнього твору, його змісту, розкривати головну думку 
автора та ін. 

Колективна творча робота об’єднує студентів у процесі виконання 
спільного художньо-творчого завдання, елементи, фрагменти якого 
виконує кожен студент. Так, цікавими прикладами втілення такої 
технології є виконання вільних розписів для панно у трипільському стилі, 
ліплення із солоного тіста улюблених казкових героїв, виготовлення 
колажу із різноманітних матеріалів тощо. 

Використання методу роботи в малих групах і парах дає можливість 
студентам набути необхідних навичок для творчого спілкування та 
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співпраці в команді. Ситуативні ігри, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, 
навчальні ігри – збагачують і доповнюють зміст практичних занять. 
Наприклад, «Рекламне агентство» (виготовлення різноманітної рекламної 
продукції), «Модний вирок» (виготовлення ескізів одягу для різноманітних 
життєвих подій), «Творча майстерня юних флористів» та ін. Зокрема, 
використання рольових ігор, передбачають імітацію навчально-виховного 
процесу та навчання швидко і правильно реагувати на нову ситуацію, 
приймати конкретні рішення, оцінювати різні суттєві обставини та 
перспективу.  

Метод інтерв’ю, мікрофона, анкети й опитування дає змогу кож-
ному студенту швидко висловити свою думку усно чи письмово. Наприк-
лад, «Основні та похідні кольори», «Важливі закони композиції» та ін. 

Цікавим методом навчання предметів мистецького спрямування є 
дебати. Їх гнучкість дозволяє використовувати елементи мистецтва як 
фактичну інформацію, вивчати нові радикальні й зворушливі ідеї та 
розширювати межі своєї творчості й мислення [10, с. 205] 

Пошук шляхів подальшого вдосконалення підготовки майбутніх 
учителів мистецьких дисциплін, які могли б успішно впроваджувати 
інноваційні методики в практику роботи школи, триває. Використання 
інтерактивних технологій навчання, на нашу думку, є засобом підготовки 
студентів до інноваційної діяльності. Зокрема, формування нової позиції 
особистості по відношенню до світу, до психолого-педагогічної науки, до 
самого себе. 

Проведений аналіз досліджень, присвячених професійній підготовці 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва в контексті застосування 
сучасних інноваційних технологій навчання, показав, що використання 
інтерактивних технологій навчання створює умови для підготовки фахівця 
компетентного, озброєного найновішими технологіями, здатного працю-
вати з будь-якою аудиторією, у широкому розумінні – із соціумом; 
створювати атмосферу активної праці, творчості, співробітництва, 
взаєморозуміння. Перспективою для подальших розвідок є розробка 
комплексних інноваційних технологій професійної підготовки фахівців 
мистецьких дисциплін в умовах євроінтеграції та глобалізації. 
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ПРО ВИХОВНИЙ АСПЕКТ ПРАВОСЛАВНОЇ ДУХОВНОСТІ  
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В 1941–1945 РР. 

 
В статті аналізується малодосліджена проблема православної 

духовності в 1941–1945 рр. Ця проблема повстала у зв’язку з суспільними 
трансформаціями і потребує належного дослідження, зокрема, у галузі 
культурології. Автор торкається необхідності осмислення цих важливих 
соціокультурних явищ, у першу чергу, у культурологічному, педагогічному 
та історичному вимірах та значення і осмислення підвищення місця і ролі 
православної духовності в умовах Великої Вітчизняної війни. 

Ключові слова: культура, православ’я, культурологія, війна, 
духовність, Велика Вітчизняна війна, історія, педагогіка. 

 
В статье анализируется малоисследованная проблема православной 

духовности в 1941–1945 гг. Эта проблема возникла в связи с 
общественными трансформациями и подлежит должному исследованию, 
в частности, в области культурологии. Автор касается необходимости 
осмысления этих социокультурных явлений, в первую очередь, в 
культурологическом, педагогическом и историческом измерениях и 
осмысления повышения значения и роли православной духовности в 
условиях Великой Отечественной войны. 

Ключевые слова: культура, православие, культурология, война, 
духовность, Великая Отечественная война, история, педагогика. 

 
The problem of Orthodox spirituality in 1941–1945 is analyzed in the 

article. The problem become relevant due to social transformations and requires 
research in the field of education. The author underlines the necessity of 
comprehension of these sociocultural phenomena in cultural, pedagogics and 
historical dimensions and increase understanding of the importance and role of 
Orthodox spirituality in the Great Patriotic War. 

Key words: culture, orthodoxy, culturology, war, spirituality, Great 
Patriotic War, history, pedagogy. 
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У вітчизняному науковому дискурсі все частіше мова йде про 
християнські духовні цінності та їх виховний потенціал. Сучасна 
ґрунтовна виховна рефлексія неможлива без залучення традиційного 
народного досвіду, який має свої підвалини у культуротворчому й 
державотворчому потенціалі християнської духовності. Саме християнська 
модель виховання була тим донором, що століттями вдосконалював 
українське суспільство, перетворював кожну людину в більш довершену й 
досконалу духовну особистість. Християнське виховання і сьогодні, у 
незалежній Українській державі, відкрите для усіх і кожен може стати 
реципієнтом найкращих надбань українського та світового православ’я.  

Концептуально важливо наголосити на тому, що історичний досвід 
засвідчує: у складні часи значна частина населення звертається до 
релігійних надбань своїх предків. У період ІІ Світової війни на території 
СРСР відбулися суттєві зміни не лише в релігійному житті (відкриття 
багатьох церков, монастирів і окремих церковних навчальних закладів, 
відновлення патріаршества тощо), але і, на думку дослідників (В. Король, 
В. Ципін та ін.), відбулось збільшення рівня релігійності, посилився 
інтерес до православного виховання та релігійної культури у широких 
масах населення; відбувалась (хай і недовго) зміна ментальної парадигми, 
часткове повернення до джерел. 

Необхідно зазначити, що Україна завжди займала особливе значення 
в європейській історії, культурі та політиці, а важливим чинником у цьому 
була традиційна система християнської аксеології, чий великий виховний 
потенціал розкривався на наших землях протягом століть (починаючи зі 
шкіл та інших систем підготовки часів святих Володимира Великого та 
Ярослава Мудрого, враховуючи Острозьку та Києво-Могилянську 
Академії, численні духовні семінарії, училища, гімназії та університети, 
усе те, що існувало на наших землях до початку ХХІ ст.). Напевно, СРСР 
не зміг би перемогти у Великій Вітчизняній війні, якщо б не патріотизм та 
самовідданість міліонів українців, у вихованні яких був і значний віковий 
вплив православних традицій та систем виховання. Причому важливу роль 
відігравав не лише потужний матеріальний чинник, який був в Україні 
[11], але і щирий патріотичний духовний настрій, закладений ще 
добільшовицьким, православним світоглядом, освітою, культурою та 
вихованням, а, отже, педагогічна складова у боротьбі та у перемозі СРСР 
посідала вагоме місце. Ключові позиції української народної моралі 
століттями зводились до християнських духовних цінностей, чий виховний 
потенціал хоча постійно і використовувався, проте ніколи не вичерпувався. 
Ці цінності стали базою і для виховних систем ХХ і ХХІ ст.  

Мета статті – осмислення актуальності християнської аксеології та її 
виховного потенціалу, ментальних особливостей рефлексії православної 
духовності у дискурсі контраверсійних та недостатньо досліджених питань 
у період Великої Вітчизняної війни. 
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Україна і українська культура у 1941–1945 рр. викликала інтерес у 
багатьох вчених (А. Айсфельд, О. Іванов, М. Коваль, В. Король, 
П. Медведок, О. Потильчак, О. Салата, А. Чайковський та ін.) [1–12]. У 
традиційній духовності чимало вчених (В. Король, О. Потильчак, 
О. Салата та ін.) [1–3; 5; 7–10; 12] бачать одне з вагомих джерел народної 
моралі, своєї правди та справедливості. Замало було просто агітації за 
безстрашну смерть за Батьківщину [3, с. 65]. Мав рацію О. Довженко, що 
недоречно «вчити класом» [3, с. 87], а тому необхідно віддавати належну 
увагу виховному потенціалу християнства, традиційній духовності, тому, 
що перевірено на позитивному багатостолітньому досвіді. 

Українців А. Гітлер у квазівихованні, зухвалій неправді та 
безсоромній інформаційній брехні [10] зараховував до «родини кроликів», 
які «будь-яке знання, дане їм, у кращому випадку перетворять на 
напівзнання» [3, с. 184]. Гітлер неодноразово у вихованні обстоював 
позицію, що «Принципова лінія для нас абсолютно зрозуміла – цьому 
народу не треба давати культуру» [3, с. 184]. 11.04.1942 р. фюрер уточнив 
свою освітньо-виховну позицію, наголосивши, що «жоден учитель не 
повинен приходити до них… Якщо росіяни, українці, киргизи та інші 
навчаться читати і писати, то нам це лише зашкодить» [3, с. 184]. Який би 
не був жорстокий і жахливий радянський режим, але ліквідацію 
неписемності та підвищення (хай і недолуге та своєрідне) культури 
більшовицькі ідеологи все-таки дозволяли. Для фашистської моделі 
навчання і виховання українців, ще процитуємо Гітлера, було важливим, 
«щоб інтелігентна українка замість того, щоб вчитися на Україні, 
виробляла у Німеччині детонатори» [3, с. 324]. Окупаційний фашистський 
режим був антинародним, антидуховним та антиправославним. Так, «серед 
німців, – зауважував фюрер, – спостерігається прагнення зберегти 
місцевому населенню їх власні звичаї, традиції у повсякденному житті і 
навіть деякі спроби підняти життєвий рівень. Це повинно бути 
категорично заборонено» [3, с. 143]. Одним із репрезентативних злочинів 
гітлерівців був вибух 3 листопада 1941 р. в Соборі Успіння Пресвятої 
Богородиці Києво-Печерської Лаври, внаслідок чого собор перестав 
існувати. 

Необхідність повернення до традиційного виховання усвідомлював і 
Й. Сталін (звідси зміна систем підготовки кадрів, запровадження нагород 
на честь видатних діячів минулого, введення погон тощо). Після жовтневої 
революції 1917 р., вперше 4 вересня 1943 р. в Кремлі Й. Сталін (разом з 
В. Молотовим і Г. Карповим, майбутнім головою Ради у справах церкви 
при Раднаркомі) зустрівся з керівництвом православної церкви: 
митрополитами Сергієм та Олексієм і митрополитом Київським Миколою. 
Тоді церковними діячами було отримано згоду від Сталіна на проведення 
Архієрейського собору та обрання патріарха, повернення храмів і частини 
репресованих священослужителів і т.д. Як пише О. Швечіков, з 1941 по 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 339 

1951 рр. число зареєстрованих православних парафій зросло майже в 5 
разів і склало приблизно 14,5 тис., кількість монастирів досягла 89 (з 
4,6 тис. ченців) [1]. Для порівняння: до жовтня 1917 р. Руська Православна 
Церква мала 48 тисяч парафіяльних храмів, близько 25 тис. каплиць, 
більше 100 тис. священнослужителів, з яких близько 130 архієреїв, 35 тис. 
парафіяльних шкіл, 58 духовних семінарій, 4 духовних академії. А, як 
зазначає О. Швечіков, на території СРСР (без приєднаних напередодні 
війни Західних областей України і Білорусії) на початок 1941 р. було лише 
трохи більше 100 діючих храмів, а тільки в 1936 і 1937 роках було 
заарештовано більше 70 єпископів та знищено понад 50 тис. 
священнослужителів. Знаковим стало прийняття митрополитом Сергієм у 
1943 р. титулу «Патріарх Московський і всея Русі» (патріарха Тихона 
звали патріарх «Московський і всея Росії»). Слово «Русь» нагадувала про 
славетну Київську державність [5; 7; 8].  

Місцеблюститель патріаршого престолу митрополит Сергій 
(Старогородський) вже 22 червня 1941 р. звернувся з посланням до 
«Пастирів та вірних Христової Православної Церкви», проголосивши про 
благословення Небесної церкви на народний подвиг, а у цьому 
благословенні був і святіший виховний компонент. Він, згадуючи 
Олександра Невського, Дмитра Донського та інших численних захисників 
Батьківщини, зокрема, і з педагогічною метою писав: «Жалюгідні нащадки 
ворогів православного християнства хочуть ще раз спробувати поставити 
наш народ на коліна перед неправдою». Текст закінчувався словами: 
«Господь нам дарує перемогу». 

Жорстокість окупантів (лише в Бабиному Яру загинуло 100 тисяч 
осіб, а «на окупованих землях України в 1941–1944 рр. було знищено 
приблизно 1,8 млн. радянських військовополонених» [1, с. 352–353], 
загарбники вивозили тисячі дівчат та юнаків, мільйони тонн зерна, 
численні матеріальні цінності і навіть родючі чорноземи. У православних 
храмах служили молебни за перемогу СРСР і збирали кошти (у Фонд 
оборони віруючими було внесено понад 300 млн. руб.); на церковні кошти 
в СРСР була створена ескадрилья Олександра Невського та танкова колона 
Димитрія Донського. 

«Не по-більшовицьки «Товариші», а по-православному – «Брати і 
сестри!» (і навіть більш смиренно – «Брати і сестри! До вас звертаюсь я, 
друзі мої»)», – казав Й. Сталін 3 липня 1941 р. у зверненні до громадян 
СРСР. З часом, у митрополита Сергія домінуватиме ідея, що не свастика, а 
Хрест має очолити нашу християнську культуру і християнське виховання.  

Керівник православної церкви пізніше зазначив, що в неділю всіх 
святих, що в землі нашій просіяли, ворог напав на нашу Вітчизну, і все це 
закінчилось на Пасхальному тижні. Православні були і у ставці 
Верховного Головнокомандуючого. Маршал Борис Шапошников носив 
образ святителя Миколая і щоденно молився. На зміну йому начальником 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 340 

Генштабу був призначений Олександр Василевський, випускник духовної 
академії, син священика і дочки псаломщика. Збереглась молитва 
командарма Василя Чуйкова, написана його рукою. Георгій Жуков возив із 
собою на фронт ікону, а у знак подяки та вшанування передав київському 
Володимирському собору велику ікону Божої Матері. При цьому, у 
Православній Церкві завжди особливе місце займала Україна, а у часи ІІ 
Світової війни діяльність не лише українців у цілому, а й окремих 
українських діячів заслуговує на особливу увагу. Так, наприклад, 
митрополит Київський Микола (Ярушевич) неодноразово був у епіцентрі 
бойових дій. Він здійснював богослужіння біля місцевості, де проходили 
запеклі бої. У 1943 р. за редакцією митрополита Київського Миколи 
(Ярушевича) було видано збірник документів «Русская Православная 
Церковь и Великая Отечественная война». Знаковим було й те, що 4 
лютого 1945 р. саме митрополит Київський дав щойно обраному патріарху 
всея Русі Олексію І куколь і виголосив патріотичну промову. 

СРСР захищав свої інтереси, для нашого народу війна була 
справедливою і священною. Водночас, після стрімкого, динамічного 
наступу німецьких військ, масового вбивства ними наших людей, значна 
кількість мирного радянського населення, особливо відчуваючи 
неспроможність офіційної радянської влади (та ще і жорсткості НКВС) 
зупинити страшну навалу, змушена була звернутися лише до традиційних 
цінностей, серед яких особливе місце займала православна духовність [4]. 
Особливістю християнських духовних цінностей є те, що вони є базою 
загальнолюдської моралі. Вони не обмежуються Декалогом Моїсея, не 
лише забороняють красти і вбивати. Християнські цінності – це чесність, 
порядність, щирість, щедрість, доброзичливість, відвертість, справед-
ливість, милосердя та чимало інших людських якостей, які є основою для 
традиційного виховання та щирого вдосконалення. Християнські цінності 
мають величезний виховний потенціал, тому що базуються не лише на 
проблемах сьогодення та «світу цього», а мають глобальну екстраполяцію 
на всі часи та народи. Основним підґрунтям християнських цінностей є 
любов та справедливість, які охоплюють навіть потойбічні уявлення, вічні 
поняття та нескінченні блага.  

Тисячу років, – починаючи з часів князя Аскольда, княгині Ольги, а 
ще більше після 988 р., – християнство посідало важливе місце у 
духовності автохтонного населення Русі-України. Відома теза академіка 
Д. С. Лихачова, – що з Хрещення Русі взагалі можна починати історію 
вітчизняної культури (російської, української і білоруської) – є цілком 
слушною [5–7]. Безперечно, з Х ст. християнство стало цивілізаційною, 
національною, рідною, культуротворчою і державотворчою релігією 
східних слов’ян [7–9]. Важко не погодитись з академіком П. Толочко у 
тому, що ще в Київській Русі у Х–ХІІІ ст. «основою світоглядного і 
морального розвитку давньоруського суспільства Х–ХІІІ ст. було все ж 
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таки православне християнство» [12, с. 106]. 
Після розпаду СРСР на пострадянському просторі з’явилисz так 

звані «містичні» пояснення перемоги СРСР у ІІ Світовій війні, які 
згадують численні дива, появу святих і Божої Матері та їх поради, моління, 
допомогу людям та накази [див.: 4, с. 238–241]. 

Можна по-різному ставитися до минулого, але забувати найкращі 
зразки християнських духовних цінностей та їх виховний потенціал не 
варто. Релігійний чинник мав значення і в часи диктатури войовничого 
атеїзму. Перепис населення 1937 року засвідчив, що більшість населення 
СРСР вважали себе віруючими (57 %). Перемозі у війні, крім багатьох 
інших умов, допомогла і традиційна релігійна віра. Архетипи українців 40-
х рр. ХХ ст. повертали наших людей до духовного спадку їх дідів, прадідів 
та прапрадідів. Переважна більшість українців мужньо воювали з 
окупантами і, за свідченнями багатьох джерел [1, с. 319–366], з шаною і 
повагою починали відноситися до православної церкви, до християнських 
духовних цінностей та їх виховного потенціалу, який поширювався на 
наших землях протягом тисячоліття, але залишався нерозкритим та 
нереалізованим до кінця. 

Радянський уряд, враховуючи народні традиції та роль і значення 
християнських духовних цінностей і їх виховний потенціал в нашій історії 
та культурі, змушений був у 1944–1947 рр. передати православній церкві 
1270 храмів. Так, на 01.01.1948 р. діючих православних церков було 14 
329, а на 01.01.1949 р. православна церква в СРСР мала 14 477 храмів, у 
яких правили служби. Цікаво, що «кожен сьомий воїн Радянської Армії 
був з України, близько 300 представників нашої держави були в числі 
вищого командного складу збройних сил» [1, с. 319–320]. Більшість 
православного духівництва в СРСР мала українське походження. Україна 
була серцем православної духовності. Так, на Україні наприкінці війни 
було 7547 храмів, а, наприклад, на Далекому Сході їх практично не було 
(на Камчатці, Сахаліні, Чукотці та Колимі не було жодної церкви). У 
значній мірі український менталітет, цінності та традиції в силу культурно-
історичних реалій пов’язані з православною вірою, базуючись на її освіті, 
культурі та вихованні. 

У народній культурі у 1943–1949 рр. відбувалося повернення до 
традиційних християнських духовних цінностей та до їх виховного 
потенціалу. Знову почав поширюватися іконопис, зазвучали колядки та 
щедрівки, почали будуватися храми, але це «змушене» відродження було 
недовгим. Режим повернувся до репресій, войовничого атеїзму та 
антинародних ідеологем, змінюючи домінантний ідеологічний модус і 
знову беручи на озброєння утопічний більшовицький вектор розвитку [4, 
с. 345; 5–10]. Справжня сила народного духу, народний патріотизм, 
українська щирість та самовідданість, любов до своєї землі, родини і 
Батьківщини мали у своїй основі християнські духовні цінності та їх 
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виховний потенціал, та майже нічого не мали спільного зі сталінськими 
закликами, більшовицькими стереотипами, партійним та атеїстичним 
векторами та вузькими класовими моделями розвитку. Сталін це зрозумів і 
звернувся до традиційної духовності, до переможних історичних прикладів 
народного духу. Призивати воювати за партію і вождя було безглуздям, це 
переконливо засвідчили, зокрема перші жахливі місяці трагічних поразок 
та невдач не лише радянської армії, а всієї сталінської моделі управління. 

Звернення до народних витоків, до святих і близьких ідеалів дідів та 
прадідів, до захисту рідної домівки та свого ближнього стали надійним та 
вагомим, зрозумілим і ясним джерелом народної свідомості та людського 
самозахисту. У індивідуальному самоусвідомленні православна духовність 
посідала далеко не останнє місце. Мав рацію російський письменник, 
учасник багатьох військових подій В. Астаф’єв: «Якби нами керували і 
командували тільки політвідділи, ми б програли війну за півтора місяці» 
[3, с. 69]. Напевно, не буде перебільшенням зауважити, що сталінська 
ідеологія програла війну, а у священній, народній антифашистській війні 
перемогли християнська мораль, традиційна культура і духовність, 
високий рівень свідомості та наші традиції виховання (православна 
педагогіка у цілому). 

Отже, проблема розвитку історії педагогіки в українському 
культурному просторі у 1941–1945 рр. у контексті православної духовності 
відноситься до малодосліджених й дискусійних. Важливо наголосити на 
значенні традиційних цінностей у роки ІІ Світової війни, на ролі та місці 
християнської віри та моралі, системі виховання та аксіології, враховуючи 
їх актуальність, відносну наукову новизну, важливість для патріотичного 
виховання, ментальної парадигми майбутнього та наукової рефлексії. Вони 
заслуговують на вивчення у ґрунтовному, всебічному, неупередженому і 
справді щирому та об’єктивному науковому дискурсі. 
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ПИСЬМО КАК ИСТОРИЧЕСКИ УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО  

И КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 
 

У статті представлено історію буквено-звукового письма, яке 
дозволило легко запам’ятовувати та зображати графічні знаки, а також 
робити запис будь-яких текстів на природній мові без звернення до їх 
значенням на відміну від інших систем письма (ідеографічного або 
словесно-складового). Констатовано, що лист стає «справжнім» 
способом спілкування і мислення на основі символізованих мовних знаків. 
Щоб отримати такий засіб спілкування, людству необхідно було пройти 
довгий шлях еволюції від синкретичного мислення до абстрагування. 

Ключові слова: лист, культурне спілкування між людьми, засоби 
спілкування, культура письма, інструменти для письма. 

 
В статье представлено историю буквенно-звукового письма, 

которое позволило легко запоминать и изображать графические знаки, а 
также делать запись любых текстов на естественном языке без 
обращения к их значению в отличие от других систем письма 
(идеографического или словесно-слогового). Констатировано, что лист 
становится «настоящим» способом общения и мышления на основе 
символизованих языковых знаков. Чтобы получить такое средство 
общения, человечеству необходимо было пройти долгий путь эволюции от 
синкретического мышления к абстрагированию. 

Ключевые слова: письмо, культурное общение между людьми, 
средства общения, культура письма, инструменты для письма. 

 
The history of sound and letter writing, that allow to remember easily and 

display graphical signs, and to perform the recording of some texts with natural 
language without regarding to its meaning despite the others system of 
writing(ideographical or world and syllable) is presented in the article. Letter is 
a true way of communication and thinking on the bases of symbolized langyage 
signs. To establish such kind of communication the humanity had to come a long 
way of evolution from sinkretic thinking to abstraction. 

Key words: letter, cultural communication between people, means of 
communication, the culture of writing, writing tools. 
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Письмо – уникальное явление, рожденное условиями жизни, 
социальными потребностями людей и их мировоззрением. Именно эти 
факторы в историческом прошлом чаще всего обуславливали появление на 
свет письма и способа ее начертания. Письмо – один из главных способов 
общения между людьми через символизированные, наделенные смыслом 
графические знаки. Это значит работа над словесным выражением мысли. 

Все известные исследователи развития и становления письма: 
английский языковед Д. Дирингер, немецкие исследователи И. Фридрих, 
Э. Добльхофер, наши соотечественники В. Истрин, Н. Павленко и многие 
другие, говоря о сущности и функции письма, отмечали, что письмо – это 
вспомогательное к звуковому языку средство общения, способ 
«воспроизведения», «закрепления языка».  

Цель статьи – на основе анализа научных источников 
проанализировать письмо как исторически универсальное средство и 
культура общения между людьми. 

Достаточно сложно установить, когда люди начали фиксировать 
письменно свои мысли для передачи их в пространстве и сохранении их во 
времени. 

По мнению археологов, первые начертанные графические знаки, 
если их можно так назвать, появились примерно 100–40 тыс. лет до н.э. в 
самом конце нижнего палеолита – в период мустьерской культуры и 
неандертальского человека.  

На наш взгляд, первой метаморфозой человеческих чувств, 
впечатлений и мыслей об окружающей действительности в графическую 
форму были пиктографии (лат. рictus – рисованный + графия) – 
рисуночные письма, которые первоначально были анималистическими 
(лат. аnimal – «животное») – изображающими животных. Пиктогра-
фические рисунки – это первые и самые древние графические носители 
информации, их можно «читать». Их феноменальность заключается в том, 
что их можно «читать» на всех языках, и каждым «читателем» она 
понимается по-своему. И, тем не менее, пиктографические рисунки, 
бесспорно, являлись своеобразным способом сохранения и передачи 
человеческой мысли во времени. 

В. Истрин считал, что первобытные рисунки применялись не только 
для познания мира, для удовлетворения художественных потребностей 
человека или для магически-культовых целей, но (хотя бы частично) и для 
целей коммуникативных и мемориальных, т.е. для передачи каких-либо 
сообщений (в дополнение к устному рассказу), или же для закрепления их 
во времени (в памяти самого рассказчика и его слушателей) [1]. 

И всё-таки, первые шаги к созданию письменности сделали пастухи 
и земледельцы-шумеры. Одомашнивание диких коз и овец, увеличение 
численности их поголовья вынудили пастухов вести учет, они стали 
«записывать» сведения о животных с помощью пиктограмм. В качестве 
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инструмента для письма (нацарапывания) шумеры использовали палочки, 
заостренные с одного конца и закругленные с другого. Подобные 
таблички, датированные 3300 годом до н.э., в большом количестве были 
найдены в ходе раскопок древнейшего города Урук. Следовательно, 
жители Урука сделали гигантский шаг по направлению к цивилизации и 
создали средство ведения административных и торговых дел, – опередив 
египтян на 200–300 лет, шумеры создали письменность. Так было 
изобретено письмо, а затем и письменность – совокупность письменных 
средств общения, в данном случае, шумерского языка с определенной 
системой графики и даже орфографии. 

Где-то пять-шесть столетий спустя этот вид письма переходит в 
другой, более упрощенный – «идеографический» (от греч. idea – идея, 
образ, понятия и qraphike – пишу, черчу, рисую) – и каждый знак отдельно 
уже означал слово или фразу в любой грамматической форме. Чтобы 
прочесть такое письмо, от человека, конечно же, требовалась большая 
ассоциативность мышления. Ведь, по сути, приходилось разгадывать нечто 
подобное современному ребусу.  

Н. Павленко считал, что появление идеографического письма, 
пришедшего на смену пиктографии, связано исторически с дальнейшим 
развитием человеческого мышления и, следовательно, языка – с 
приобретенной им способностью к большим абстракциям, умением 
человека разлагать на элементы – слова. 

Около 3100 г. до н.э. шумеры модернизировали форму палочек для 
письма на глиняных пластинках. Круглый конец был заменен треугольной 
формой, и «писать» на глине стали не царапыванием, а отпечатыванием, 
оставляя клинообразные знаки. Теперь уже форма знаков сильно 
отличалась от нацарапанных рисунков на глиняных пластинках. Письмо 
стало приобретать более символизированный абстрактный характер и 
получило название – клинопись. 

Именно в этот период и появляется культура письма, то есть правила 
и требования к письму. Прежде всего – это строгое соблюдение 
канонизированных графических знаков в процессе их изображения, чтобы 
они были «удобочитаемы». Самое главное в развитии культуры письма – 
это конечно же появление школ письма, где дети и взрослые обучались к 
культуре письма.  

Модернизация шумерского письма была продиктована жизненной 
необходимостью. Главными причинами стали: развитие сельского 
хозяйства, социально-экономических отношений, необходимость распро-
странения государственной идеологии и религии, а это привело к 
потребности в грамотных людях-писцах (каллиграфах). Владеющие 
культурой письма люди (грамотные люди) на социальной лестнице 
государства Шумер стояли достаточно высоко. Для реализации 
потребности в грамотных людях открываются первые образовательные 
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учреждения – «дома табличек» (по шумерски «эдубба») – по названию 
глиняных табличек, на которых обучались писать писцы. В свою очередь, 
открытие «эдуббов» обусловило распространение грамотности и культуры 
письма среди широкого круга населения и, что особо важно, произошла 
дальнейшая эволюция письменности. Уже в начале 1-го тысячелетия до 
н.э. глиняные таблички (хотя они и были достаточно прочными после 
обжига, но все равно ломались) были заменены на деревянные: их 
покрывали тонким слоем воска, на котором с помощью металлического 
инструмента стилоса (от лат. stilus – остроконечная палочка для письма) 
выцарапывались письменные знаки [1]. 

Итак, возникновение идеографического письма позволило в 
некоторой степени канонизировать, «стандартизировать» хотя бы в 
масштабе одного государственного образования создать культуру письма: 
систему знаков и правил письма. Идеографическое письмо не только 
передавало содержание сообщения, но и выявляло словарный состав 
языка. Последовательность знаков-рисунков уже не зависела от прихоти 
писца, она отражала синтаксический строй, присущий языку. 

Где-то 3000 лет до н.э. возникает другая ранняя форма письменности – 
иероглифическая (от греч. hieroqlyphoi – священные письмена). 
Создателями этой письменности стали древние египтяне. Иерогли-
фическое письмо и внешне, и по типу, и по технике письма отличалось от 
шумерской. 

Использование папируса – еще один большой шаг в развитии 
культуры письма и письменности. Для письма на папирусе использовали 
тростниковую палочку, которую макали в черную краску, изготовленную 
из черной сажи. Текст писали справа налево. Другая особенность 
иератического письма – использование красной краски для выделения 
начала новых фраз и обозначения пунктуации. Очевидно, отсюда и вошло 
в нашу лексику выражение «начать с красной строки». 

Развитию культуры письма в Древнем Египте способствовало 
открытие при храмах, дворцах фараонов и вельмож школ, где начинали 
обучать детей с 5-летнего возраста. Обучение культуре письма начинали с 
умения слушать, изготавливать инструмент для письма, краску и папирус 
для письма. Затем детей учили красиво и правильно (каллиграфически) 
писать, читать иератические знаки. Детей старшего возраста обучали 
составлению деловых бумаг, соблюдая соответствующую стилистику, 
правила пунктуации и грамматики.  

Развитие иератического письма способствовало появлению первых 
рукописных религиозных молитв и даже первой «книги» – «Книги 
мертвых» – сборника священных молитв и текстов. 

Примерно в 600 г. до н.э. египтяне изобрели еще более совершенный 
вид скорописи – демотическое письмо (от греч.demos – народ) – «народное 
письмо» или «народные буквы». Этот вид письма вскоре вытеснил из 
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обихода иератическое письмо и использовался в каждодневной жизни для 
оформления административных, законодательных и торговых документов, 
для написания художественной литературы и даже для монументальных 
надписей в храмах и дворцовых сооружениях. 

В деле развития культуры письма большую услугу человечеству 
оказали и древние китайцы. Китайский язык – один из самых древних 
письменных языков. Многие восточные цивилизации (Япония, Корея, 
Вьетнам) позаимствовали китайскую систему письменности. 

Самые древние графические письменные знаки относятся к 4000–
3000 гг. до н.э. к культуре Та-Вен-Коу. Уже в эту эпоху древние китайцы в 
виде пиктограмм изображали солнце, горы, воду и т.д. Считается, что 
письмо в Древнем Китае сформировалось уже в эпоху правления династии 
Шан в 1766–1123 гг. до н.э. Первыми писцами-каллиграфами в Древнем 
Китае были жрецы. Их так и называли – «пишущие жрецы». Умение 
красиво, точно изображать иероглифы передавалось, как и в Древнем 
Египте, по наследству, что, конечно же, тормозило распространение 
письменности в обществе. В III в. до н.э. китайцы модернизировали 
инструмент и краску для письма. Стилос был заменен волосяной 
кисточкой, а вместо лака (краски для письма) стали использовать тушь. 
Эти нововведения потребовали от пишущих виртуозного владения 
инструментом для письма (кисточкой). Именно с этого времени в Китае 
начинается «эпоха» каллиграфии [1]. 

Во II в. н.э. в Китае изобрели бумагу. Сырьем для ее изготовления 
были стебли бамбука и луб шелковичного дерева. Бумага сразу же 
становится самым распространенным материалом для письма. Применение 
бумаги в качестве основного материала для письма намного облегчило 
овладение учениками техникой каллиграфии. 

Говоря о культуре письменности в Китае, необходимо подчеркнуть 
одну ее феноменальную особенность: в отличие от клинописи и 
иероглифов, которые в других цивилизациях (Шумеры, Египет) 
постепенно трансформировались в алфавитное письмо, китайская 
письменность почти не претерпела изменений. Иероглифы, придуманные в 
эпоху Шан дошли до нас такими же, как они выглядели в древности. 
Почему же китайские иероглифы существенно не изменились? Это связано 
с древнекитайским видением мира и окружающей действительности. 
Китайцы понимали отдельные события, историю в целом как циклические 
процессы, то есть повторяющиеся события. Если так, то зачем что-то 
менять? Поэтому в Китае старались воспитать в человеке, опираясь на 
авторитет древности, консерватизм, обращенность в прошлое и даже 
боязнь перемен. 

Итак, сделаем некоторые выводы. Письмо – это графическая форма 
определенного языка. Письменность будет письменностью, если мы 
находим в ней два признака, а именно: если, с одной стороны, 
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производилось действие рисования в самом широком понимании 
(начертание знаков, выскабливание, вырубливание, нанесение зарубок и 
т.п.), а с другой, преследовалась цель сообщения информации «другому» 
от пишущего. Писать – значит фиксировать свои мысли графически. Этот 
процесс по-другому называется письменной речью, которая гораздо 
сложнее по своей конструкции, чем устная речь. Письменная речь, как 
известно, позволяет в процессе писания сколько угодно тщательно 
работать над словесным выражением мысли. Отсюда и вытекает важность 
письменной речи (письма) в развитии общей речевой культуры человека. 

Теперь немного еще о двух типах письма «словесно-слоговом» и 
«буквенно-звуковом» (алфавитном).  

На дальнейшее развитие культуры письма повлияло становление 
словесно-слогового письма, которое появилось в Древнем Египте, Китае, 
Передней Азии, Японии. Этот тип письма характеризуется тем, что еще 
остается многозначная идеограмма, но идеограмма привязана к 
определенному слову, либо части слова, то есть в ходе письма уже 
фиксируется не смысл чего-либо изображенного, а звук, звуковые 
элементы живого языка. Следовательно, при словесно-слоговом письме 
графический знак служил для передачи слога, что подготовило переход к 
буквенному (алфавитному) письму. Такой тип письма возник в 
раннеклассовом обществе для хозяйственных и социальных нужд. 

Буквенно-звуковое письмо, при котором графический знак обозначал 
отдельный звук речи, чаще всего фонему, предшествовало современному 
типу письма у большинства народов. Считается, что родиной буквенно-
звукового письма является восточное Средиземноморье и появилось оно в 
семитских письмах (финикийском, синайско-палестинском, угаритском, 
аравийском – в І-й половине – середине ІІ тыс. до н.э.). Например, в 
финикийском или ханаанейском (примерно ІІ пол. ІІ тыс. до н.э.) письме 
имелось 22 графических знака, четко обозначавших фонемы, что 
способствовало легкой фиксации речи по звуковому способу и 
использованию для этих целей минимального количества графических 
знаков в отличие от предыдущих типов письма. Другой особенностью 
этого письма была линейность, то есть графемы изображались только на 
основе линий в противоположность пиктографии и идеографии и даже 
иероглифическому письму.  

Письмо становится «настоящим» способом общения и мышления на 
основе символизированных языковых знаков. Чтобы получить такое 
средство общения, человечеству необходимо было пройти долгий путь 
эволюции от синкретического мышления к абстрагированию. Способность 
к абстрагированию привела к определению «стандарта» – основы 
культуры графического письма, хотя бы для одной этнической группы 
людей. Мы помним, что этому «стандарту» не отвечали даже 
иероглифическое и словесно-слоговое письмо, ведь графические знаки в 
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них читались каждым человеком по-разному. Для «настоящего» письма 
необходимо было иметь знак, символ, обозначающий только одну 
значимость, стандарт или систему стандартов. Например, в русском языке 
их всего тридцать. Тридцать букв. Каждая из них – чистейшая абстракция: 
а, б, в, г сами по себе ничего не выражают, и эти сугубо абстрактные 
«стандарты», сочетаясь друг с другом, способны выражать разнообразную 
конкретность. 

Итак, рассмотрев виды и типы письма, их развитие, мы увидели, что 
огромное влияние на развитие и формирование культуры письма 
оказывает появление новых графических материалов и новых инстру-
ментов для письма, школ каллиграфии.  

Перспективами дальнейших исследований является изучение 
вопроса общих источников возникновения письма разных народов. 
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руководитель академической группы. 

Ключевые слова: студенчество, психолого-педагогическая адапта-
ция, условия обучения в вузе, кураторство, повышение квалификации, 
интерактивные аспекты адаптации. 

 
У статті зазначено, що проблема адаптації студентів першого 

курсу до умов освітнього процесу у вищому навчальному закладі в останні 
роки стає все більш актуальною. Вступ молоді до вузу пов’язано з новими 
вимогами і труднощами, що виникають при переході в нові умови 
навчання. Визначено, що психолого-педагогічна адаптація – це присто-
сування до форм і методів організації навчального процесу у вузі. Вказано, 
що головну роль у процесі такої адаптації виконує куратор як керівник 
академічної групи. 

Ключові слова: студентство, психолого-педагогічна адаптація, 
умови навчання у вузі, кураторство, підвищення кваліфікації, інтерак-
тивні аспекти адаптації. 

 
The article stated that the problem of adaptation of first-year students to 

the conditions of the educational process in higher educational institution in 
recent years has become increasingly urgent. Receipt of youth in high school 
due to the new requirements and the difficulties arising in the transition to the 
new learning environment. Patala-pedagogical adaptation – an adaptation to 
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the forms and methods of the educational process at the university. The main 
role in this adaptation takes the curator as the head of the academic group. 

Key words: students, psycho-pedagogical adaptation, learning 
environment in high school, supervision, training, interactive aspects of 
adaptation. 

 
Изменения в поведении абитуриентов в процессе их становления в 

качестве студентов влияют на психическое состояние обучающихся и, 
несомненно, отражаются на качестве обучения, что обусловливает 
необходимость быстрой и эффективной адаптации студентов первого 
курса к обучению в вузе. Поэтому проблема адаптации студентов к 
обучению в вузе, к новой социальной роли занимают особое место в жизни 
первокурсника. От того, насколько успешно будет происходить процесс 
адаптации, зависит качество подготовки будущего специалиста, развитие 
человека, в конечном итоге – его становление как профессионала. 

При нарушении процессов адаптации в данной социальной 
(групповой) среде личность оказывается в состоянии дезадаптированности. 
Возникает явление социально-психологической дезадаптации, которое 
требует пристального педагогического внимания, адекватных и своевре-
менных мероприятий, чаще всего носящих индивидуальный характер. 

В научной психологической литературе на протяжении ХХ–ХХI 
веков заложена методологическая и теоретическая база для изучения 
психологических особенностей студента как субъекта развития в период 
учебно-профессиональной деятельности. 

Анализ психологических исследований адаптации личности демон-
стрирует неоднозначность понятий и разнообразие методологических 
подходов к решению данной проблемы. Но большинство авторов 
(Ф. Березин, В. Гриценко, А. Жмыриков, Ю. Клейберг, П. Кузнецов, 
Е. Маркова и др.) отмечают, что личностная адаптация – это сложный 
многоуровневый процесс взаимодействия личности и окружающей среды, 
в результате которого происходят внутриличностные изменения, 
отражающиеся на взаимодействии индивида с окружающей средой. 

Проблемы студенческой молодежи рассматривались в следующих 
аспектах: студенческий возраст как важный этап личностного развития 
(К. Абульханова-Славская, Б. Ананьев, А. Вербицкий, Л. Грановская, 
М. Дьяченко, Л. Кандыбович, В. Лисовская); выявление сущности этапов 
процесса становления студента как субъекта деятельности (Л. Анцы-
ферова, Е. Зеер, Е. Климов, Т. Кудрявцев, А. Маркова и др.); определение 
интересов, мотивов, индивидуально-психологических особенностей сту-
дентов в процессе их профессионального становления (А. Асмолов, 
Б. Ломов, В. Мерлин, Б. Теплов, А. Чернышев и др.). 

Анализ трудов отечественных ученых [1–2; 4–6] позволяет 
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представить описание психологической адаптации в вузе по следующим 
аспектам: психолого-педагогический; социально-психологический; моти-
вационно-личностный (как следствие двух предыдущих). 

Цель статьи – на основе анализа научных исследований и опыта 
охарактеризовать проблему подготовки кураторов к содействию психо-
логической адаптации первокурсников к условиям вуза. 

Психолого-педагогическая адаптация – это приспособление к 
формам и методам организации учебного процесса в вузе. 

Под социально-психологической адаптацией понимается приспособ-
ление студентов младших курсов к новым условиям жизни, связанным с 
обучением в университете. Социально-психологическая адаптация подра-
зумевает как усвоение определенных социальных норм, правил, так и 
формирование личностных качеств, ценностей, обусловленных новой 
социальной ситуацией. Социально-психологические факторы адаптации 
первокурсников в наибольшей степени могут быть оптимизированы путем 
целенаправленных педагогических воздействий. 

Во-первых, абитуриент после зачисления становится представителем 
особой социальной группы – студенчества, но далеко не всеми студентами 
осознается значимость данной социальной роли. 

Во-вторых, новая ситуация требует от первокурсника перестройки 
всей его учебной деятельности по сравнению с обучением в школе: как 
смены привычных жизненных ритмов (труда и отдыха, сна и 
бодрствования), так и адаптации к новым методам и формам обучения. 

В-третьих, переход из школы в вуз связан с проблемой адаптации к 
новому коллективу. Как отмечает, Г. Безюлева [1], при потере привычного 
статуса в группе сверстников возникают значительные сдвиги в области 
отношения к себе, происходит как бы преемственность в становлении 
идентичности, в сфере основных переживаний человека, связанных с 
осознанием самого себя. Часто это ведет к развитию разного рода 
защитных механизмов, которые позволяют человеку сохранять привычную 
самооценку за счет искажения субъективного восприятия действи-
тельности и самого себя, что внешне выражается в неадекватном 
поведении, в снижении конструктивности поведения, в возникновении 
аффективных реакций, а также чувстве подавленности и депрессии. 

В-четвертых, процесс психологической адаптации осложняется 
большими умственными и нервно-эмоциональными нагрузками. Доста-
точно монотонная деятельность студентов в течение семестра (восприятие 
и переработка больших объемов информации в длительно не меняющихся 
условиях) сменяется «плановыми стрессогенными» ситуациями: контроль-
ными работами, зачетами, экзаменами, подготовка к которым всегда 
происходит в условиях дефицита времени и субъективно высокой 
значимости ошибки. Нерациональная организация работы в течение дня, 
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накопление усталости за семестр и учебный год приводят к формированию 
острого хронического утомления. 

Интерактивным аспектом адаптации является мотивационно-
личностный, к которому относится формирование у студентов младших 
курсов позитивных мотивов учебой деятельности. 

В целях скорейшей адаптации студентов к условиям студенческой 
жизни и оказания им необходимой помощи за каждой студенческой 
группой на первом курсе закрепляется куратор из числа преподавателей 
вуза. Его задача способствовать адаптации студентов к вузовским 
условиям учебы и жизни, наилучшим образом раскрывая и развивая их 
способности, информировать о жизнедеятельности вуза. 

Сегодня особо актуальна проблема подготовки кураторов к 
содействию психологической адаптации первокурсников к условиям вуза. 
Это определяется наличием противоречия, в соответствии с которым, с 
одной стороны, существует острая необходимость в успешной адаптации 
студентов-первокурсников к обучению в условиях высшего учебного 
заведения, а с другой стороны, эффективные способы, методы и приемы 
такой адаптации используются явно недостаточно, и работа структуры 
кураторства в данном направлении во многом остается неэффективной. 

Это подтвердило проведенное нами исследование. Исходя из того, 
что система воспитательной деятельности куратора включает в себя 
целеполагающую, прогностическую, диагностическую, конструктивную, 
организаторскую, коррекционную и коммуникативную деятельность, на 
основе тестовой системы И. Раченко нами была разработана соответ-
ствующая диагностическая самооценочная тестовая карта. С помощью 
данной карты был определен уровень подготовки кураторов студенческих 
групп к работе по содействию первокурсникам психологической 
адаптации в вузе. 

Каждый из параметров оценивался по трехбалльной системе 
дифференцированно (знаю, умею, делаю). Поэлементная оценка готов-
ности куратора к работе с первокурсниками по содействию их 
психологической адаптации в вузе, а также дифференцированный подход к 
ней повышает объективность оценивания. 

Проанализировав тестовые карты, мы увидели, что многие кураторы 
оценивают уровень своей подготовки к содействию психологической 
адаптации первокурсников в вузе как низкий по следующим видам 
деятельности: 

 к конструктивной деятельности (отбор оптимальных видов, 
содержания и форм, вариативных технологий воспитательного процесса, 
эффективных методов педагогического взаимодействия, воздействия для 
решения задач психологической адаптации студентов к условиям вуза) – 
54 % опрошенных; 
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 к прогностической деятельности (прогнозирование целей, задач, 
методов, результатов работы по содействию адаптации студентов-
первокурсников в вузе; прогнозирование «модели» личности студента или 
студенческого коллектива) – 67 % респондентов; 

 к диагностической деятельности (оценочная практика; опреде-
ление уровня адаптированности (дезадаптированности) – 55 % кураторов; 

 к рефлексивной деятельности (анализ действий, состояний; 
осознание своих успехов и недостатков) – 72 % участников опроса; 

 к проектировочной деятельности (создание программы и 
определение стратегии содействия адаптации первокурсников к условиям 
вуза) – 75 % педагогов. 

 к коммуникативной деятельности (формирование демократи-
ческого стиля общения; гуманистических отношений; создание ситуации 
успеха и положительной мотивации) – 48 % респондентов; 

 к организаторской деятельности (организация совместной 
деятельности куратора и студентов, направленная на адаптацию студентов 
в вузе; создание среды с благоприятным морально-психологическим 
климатом; создание условий взаимообогащающего общения через триаду 
деятельность – коллектив – личность) – 49 % кураторов; 

 к целеполагающей деятельности (определение близких и далеких 
целей, постановка задач для оптимизации процесса адаптации) – 52 % 
опрошенных; 

 к коррекционной деятельности (внесение корректив в адапта-
ционный процесс, закрепление ценностной ориентации, позитивных 
качеств личности и коллектива; преодоление негативных явлений и др.) – 
53 % участников опроса. 

Из участвующих в тестировании 63 % кураторов знают, но не умеют 
или не применяют на практике указанные в тестовой карте виды 
деятельности куратора. 

Результаты нашего исследования подтверждают сложившуюся 
ситуацию в большинстве отечественных вузов: недостаточная подготов-
ленность кураторов не позволяет эффективно решать задачи воспи-
тательной работы в целом и содействовать успешной адаптации студентов 
к условиям вуза в частности. 

В Северо-Кавказском федеральном университете воспитание – это 
неотъемлемая часть профессиональной деятельности всех педагогов, и в 
первую очередь, кураторов академических групп. Очень много внимания 
уделяется их психолого-педагогической и методической поддержке. С этой 
целью в университете систематически проводятся круглые столы, мастер-
классы, лектории, выездные семинары, курсы повышения квалификации. 
Все эти формы работы позволяют повысить психологическую компе-
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тентность кураторов, поднять воспитательную работу со студентами на 
более высокий уровень и тем самым обеспечить успешность адаптации 
студентов к условиям вуза. 

Таким образом, работа куратора относительно содействия психоло-
гической адаптации первокурсников к условиям вуза определяется 
следующими видами деятельности: конструктивной, прогностической, 
диагностической, рефлексивной, проектировочной, коррекционной. 

Перспективами дальнейших исследований является определение 
сущности вида деятельности в контексте работы куратора. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
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ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ІНОЗЕМНОЇ ЛЕКСИКИ 

 
У статті автор визначила і дослідила проблему організації 

самостійної роботи студентів педагогічного профілю щодо вивчення 
професійно орієнтованої іноземної лексики. Обґрунтовується необхід-
ність подальшої розробки шляхів досягнення ефективності засвоєння 
термінології в контексті європейської інтеграції вищої освіти України та 
переходу ВНЗ на кредитно-модульну систему оцінювання. 

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, професійно 
орієнтована лексика, позааудиторна робота, мотивація. 

 
В статье автор определила и исследовала проблемы организации 

самостоятельной работы студентов педагогического профиля по 
изучению профессионально ориентированной иностранной лексики. Обо-
сновывается необходимость дальнейшей разработки путей достижения 
эффективности усвоения терминологии в контексте европейской 
интеграции высшего образования Украины и перехода вузов на кредитно-
модульную систему оценивания. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, профес-
сионально ориентированная лексика, внеаудиторная работа, мотивація. 

 
The author has identified and examined the problems of organization of 

independent work of students of pedagogical profile on studying professionally 
oriented foreign language. Substantiates the need further develop the ways to 
achieve efficiency of mastering the terminology in the context of European 
integration of higher education in Ukraine and the transition to higher 
education institutions and credit – a modular system of assessment. 

Key words: interactive teaching methods, professionally oriented 
vocabulary, Field work, motivation. 
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Проблема ефективної організації іншомовної мовленнєвої діяльності 
під час позааудиторної роботи студентів вищих навчальних закладів з 
іноземної мови сьогодні є актуальною та, враховуючи подальшу 
перспективу інтеграції вищої освіти України в Європейський освітній 
простір відповідно до вимог Болонського процесу, потребує неабиякої 
уваги з боку наукової спільноти. При цьому передбачається скорочення 
аудиторного навантаження студентів і надання їм широкої автономії у 
навчанні. Це зумовлює необхідність посилення ефективності самостійної 
роботи студентів з вивчення іноземної мови для професійного спілкування. 

Недосконалість володіння студентами прийомами самостійної 
роботи, невміння оптимально її організувати, обирати доцільні способи 
опанування навчального матеріалу зумовила актуальність дослідження 
проблеми організації самостійної роботи. Як свідчать результати 
проведеного нами опитування студентів 1-го курсу Мукачівського 
державного університету, лише 31 % з них вміють самостійно здобувати, 
обробляти й аналізувати автентичну інформацію професійного 
спрямування та порівнювати її з вивченим раніше, робити індивідуальні 
висновки, синтезуючи весь обсяг оперативної інформації. Відповідно до 
інших спостережень, 61 % студентів відчуває значні труднощі у вивченні 
іноземної мови, пов’язані з наданням їм більшої самостійності в пошуках 
джерел інформації. Однак, на наступних курсах кількість таких студентів 
суттєво не зменшується. 

Слід звернути увагу на те, що проблеми визначення змісту 
самостійної роботи, шляхи підвищення її результативності та дослідження 
можливостей надання студентам самостійності у навчанні завжди були в 
полі зору методистів. Зокрема, проблеми організації самостійної роботи 
висвітлюються в працях І. О. Зимньої, В. О. Козакової, А. В. Конишевої, 
А. І. Родинко, Н. В. Ягельської, Л. В. Ягеніч та ін. Так, Н. В. Ягельска 
розглядає самостійну роботу студентів як форму організації і реалізації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів, яку спрямовує і контролює 
викладач або сам студент відповідно до програми навчання й 
індивідуальних потреб на аудиторних заняттях або в позааудиторний час, з 
метою оволодіння професійними знаннями, навичками й уміннями і 
самовдосконалення [8, с. 149]. 

В той же час, вказані автори фактично не досліджували самостійну 
роботу студентів з точки зору її можливостей щодо покращення знань 
іншомовної термінологічної лексики та навичок її використання. 

Метою статті є удосконалення організації самостійної роботи 
студентів педагогічних спеціальностей щодо оволодіння професійно-
орієнтованою лексикою, пошук нових форм і методів набуття ними вмінь 
використання іншомовної термінологічної лексики як в усному, так і в 
писемному мовленні. 

У дослідженнях С. М. Кустовського підкреслюється, що самостійне 
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опрацювання навчального матеріалу має бути організовано з вико-
ристанням різноманітних педагогічних методик і технологій: дидактичних 
ігор, кейс-методики, інтегрованого навчання, проблемного навчання, 
новітніх інформаційних технологій, технології навчання в малих групах, 
кооперативного навчання та широкого застосування технічних засобів 
навчання [4, с. 51]. Ми погоджуємося з думкою О. В. Малихіна, що успіх 
самостійного навчання залежить від низки психологічних факторів: 
мотивації навчальної діяльності, довільності пізнавальних процесів 
сприйняття, уваги, уявлення, пам’яті, мислення, наявності необхідних 
вольових якостей, а також інтелектуального розвитку. Серед провідних 
мотивів, які спонукають студентів займатися самостійною навчальною 
діяльністю, є такі: прагнення отримувати актуальну інформацію з новітніх 
джерел, яка не забезпечується у багатьох випадках тією навчальною 
літературою, що пропонується; прагнення більш вільно обирати зміст 
навчальної діяльності; бажання самостійно працювати над удосконаленням 
професійних якостей тощо [5, с. 109]. 

Визначальне значення для активізації самостійної пізнавальної 
діяльності студентів мають підручники та навчальні посібники, які повинні 
формувати правильне розуміння студентами необхідності самостійної 
роботи, визначати обсяг, структуру і зміст навчального матеріалу, який 
виноситься на самостійне вивчення, а також містити методичні 
рекомендації щодо організації виконання програми самостійної роботи, 
форми контролю і критеріїв її оцінювання [2, с. 159]. Вони активізують, 
стимулюють самостійну пізнавальну діяльність студентів за допомогою 
змісту текстового матеріалу (актуальність, науковість) і форми 
(проблемність завдань, оформлення тощо). Таким чином, виникає 
необхідність приділити увагу роботі по вдосконаленню навчальних 
посібників, методичних рекомендацій, вказівок, термінологічних словників 
з метою активізації самостійної роботи.  

Успішному засвоєнню навчального матеріалу під час самостійної 
роботи студентів сприяють також і аудіовізуальні засоби навчання та 
виконання інтерактивних завдань через мережу Інтернет. Необхідно 
зазначити, що вже на етапі підготовки до аудиторних занять, коли 
студенти опрацьовують спеціальну літературу і збирають інформацію для 
подальшого спілкування, проявляється інтерактивний характер 
самостійної роботи. Викладач має підбирати нестандартні завдання з 
метою створення передумов для активізації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів і надихати їх на виконання таких завдань поза 
аудиторією. Не викликає сумніву той факт, що творчі завдання 
допомагають розкрити приховані можливості студентів для досягнення 
успіху у вивченні навчального матеріалу. Ми підтримуємо твердження 
Н.В. Анікеєнко про те, що з метою продовження і поглиблення вивченого 
в аудиторії студентам можна пропонувати виконувати такі завдання: 
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переклад додаткових текстів за профілем майбутньої спеціальності і 
виконання різних видів вправ; пошук інформації з теми, яка вивчається, в 
Інтернеті; виконання спеціальних програм і тестів іноземною мовою на 
комп’ютері; прослуховування аудіотекстів і виконання завдань, які дають 
змогу виявити рівень розуміння прослуханого матеріалу (переказ, відповіді 
на питання та ін.); перегляд навчальних відеокасет та виконання вправ до 
них [1]. Заслуговує на увагу рекомендація щодо самостійного читання 
студентами наукового тексту з виходом в усне чи письмове мовлення; 
працювати зі словниками та іншою довідковою літературою [7, с. 301].  

Під час організації самостійної роботи слід пам’ятати, що головною 
метою навчання іноземним мовам студентів педагогічних ВНЗ є 
формування та розвиток їх комунікативної культури і навчання 
практичному оволодінню іноземною мовою. Завдання викладача полягає у 
створенні умов для практичного оволодіння мовою у професійному 
спілкуванні майбутніх фахівців і у виборі таких методів навчання, які 
дозволили б кожному студенту проявити свою активність та творчість. 
Викладачеві також необхідно активізувати пізнавальну діяльність студента 
в процесі навчання іноземним мовам. 

Використання комп’ютерних інформаційних технологій у організації 
самостійної роботи студентів є пріоритетним, оскільки це допомагає 
перетворити навчання іноземній мові у творчий процес і багато студентів 
починають розкриватися, перестають комплексувати і виявляють 
величезний інтерес до вивчення іноземної мови у руслі професійної освіти 
в позааудиторний час. Таким чином, комп’ютер постає у даному ракурсі 
найкращим «пасивним» помічником викладачеві у навчанні іноземній 
мові, мета якого – інтерактивне спілкування. Використання комп’ютерних 
технологій навчання в організації самостійної роботи студентів має 
значний мотиваційний потенціал, тому барвистість і захопливість 
комп’ютерних програм викликає величезний інтерес у студентів. 
Різноманітні інтерактивні форми роботи, тематичні ігри, конкурси 
наукових рефератів, складання вікторин, тестів дозволяють організувати 
цілеспрямовану мовленнєву практику студентів у різних формах і режимах 
роботи із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Організована 
навчально-дослідницька діяльність студентів у процесі оволодіння 
іншомовним професійним спілкуванням передбачає підготовку студентами 
рефератів, написання наукових статей, тез, підготовку тестів, вікторин, 
творчих робіт, мультимедійних презентацій за професійним спрямуванням, 
що є логічним продовженням вивчення іноземної мови під час аудиторних 
занять. 

Рівень інтерактивності самостійної роботи може бути підвищеним за 
рахунок використання новітніх інформаційних та телекомунікаційних 
технологій: телеконференцій, форумів, чатів, електронної пошти тощо. 
Студенти можуть спілкуватися в режимі on- або off-line. Телекомунікації 
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дозволяють студентам в індивідуальному темпі формувати і формулювати 
свої погляди, розвивати критичне мислення, порівнювати різноманітні 
явища, аналізувати та досліджувати поставлені завдання з різних точок 
зору тощо. Стає зрозумілим, що використання сучасних телекому-
нікаційних технологій сприяє підвищенню рівня інтерактивності у процесі 
навчання іншомовному мовленнєвому спілкуванню в професійному 
ракурсі. 

Сучасне викладання іноземних мов у педагогічних ВНЗ покликане 
інтегрувати інформаційні технології у процес навчання так, щоб цей 
інструментарій сприяв реалізації прикладного характеру мови, а саме 
збагаченню професійного світогляду студентів через пошук, обробку й 
обмін іншомовною інформацією у позааудиторний час, коли іноземна мова 
стає не предметом навчання, а засобом отримання нової інформації. 

Беззаперечним є також той факт, що під час самостійної роботи у 
студента виникає потреба у взаємодії з викладачем, наприклад, для 
отримання додаткового пояснення завдання чи консультації в разі 
виникнення певної проблеми, оскільки одним із обов’язків викладача є 
полегшувати студентам самостійну роботу [8, с. 96]. Якщо завдання для 
самостійної роботи мають груповий характер, то контроль і звіт про 
виконану студентами роботу мають бути суто індивідуальними [2, с. 159]. 
Тобто, звіт про виконання завдання може бути у формі тесту з фахової 
лексики, складання плану до прочитаного, переклад на рідну мову або 
підбір дефініцій за допомогою словника, але він без сумніву передбачає 
взаємодію між студентом і викладачем.  

Крім іншого, слід зупинитися на організаційно-методичних і 
матеріально-технічних проблемах, які мають місце у вищій школі. Слід 
зазначити, що кількість аудиторних занять з іноземної мови для студентів 
педагогічних спеціальностей поступово зменшується та є недостатньою 
для ефективного засвоєння фахової лексики. Тому, вважаємо за потрібне 
збільшення годин навчального навантаження на консультації та 
передбачені програмами додаткові заняття (факультативи), таким чином 
створюючи належні умови для самостійної роботи, її більш ефективного 
контролю з боку викладача та надання фахової допомоги студентам із 
засвоєння іншомовної педагогічної термінології. Щодо матеріального 
забезпечення, то такі види діяльності, як презентація проектів або 
прослуховування відеозапису чи перегляд навчального відеофільму 
неможливі без спеціально обладнаних аудиторій, що, на жаль, є 
проблемою в багатьох ВНЗ. Хоча, в рамках переходу до кредитно-
модульної системи оцінювання, все більше і більше ВНЗ переглядають і 
поповнюють свою матеріальну базу сучасними мультимедійними 
засобами, надаючи можливість своїм студентам одержувати високоякісну 
освіту, максимально наближену до європейського рівня. 

Таким чином вдосконалення організації самостійної роботи 
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студентів з іноземної мови заслуговує на увагу як науковців, так і 
практиків для забезпечення інтелектуальної творчої діяльності студентів, 
підвищення їх мотивації до навчання та успішного засвоєння ними 
іноземної лексики професійного спрямування. Перспективою подальших 
досліджень є проблеми, пов’язані зі створенням спеціального методичного 
забезпечення для вдосконалення самостійної роботи студентів педа-
гогічних спеціальностей з метою оволодіння ними іноземною лексикою. 
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК УМОВА Й ПЕРЕДУМОВА 

СВІДОМОГО ВИХОВАННЯ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 
 

В статті розглядається важлива роль виховання у студентської 
молоді свідомого, активного відношення до здоров’я, культури здоров’я, 
здорового способу життя, як до головної людської цінності. Висвітлені 
питання вивчення ролі виховання особистості нової формації, яка поєднує 
в собі інтелігентність, моральні якості, високий професійний рівень та 
активну громадську позицію. Окреслено інтегративний комплекс заходів 
для попередження й нейтралізації негативних факторів, що деформують 
здоров’я людей. 

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, культура 
здоров’я, культура здорового способу життя, виховання, особистість, 
поведінка. 

 
В статье рассматривается необходимая роль воспитания у 

студенческой молодежи сознательного, активного отношения к 
здоровью, культуре здоровья, здоровому образу жизни, как к главной 
человеческой ценности. Отображены вопросы изучения роли воспитания 
личности новой формации, которая объединяет в себе интеллигентность, 
моральные качества, высокий профессиональный уровень и активную 
гражданскую позицию. Очерчено интегративный комплекс мероприятий 
для предупреждения и нейтрализации отрицательных факторов, которые 
деформируют здоровье людей. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, культура 
здоровье, культура здорового образа жизни, воспитание, личность, 
поведение. 

 
The article deals with importance of development of students’ conscious, 

active attitude to health, health culture, and healthy lifestyle as the main human 
values. The issues of studying the role of education of the new individual who 
combines intelligence, moral qualities, high professionalism and an active 
social position are highlighted. Integrative complex of measures to prevent and 
neutralize the negative factors distorting people’s health is discussed. 

Key words: health, healthy lifestyle, health culture, healthy lifestyle 
culture, education, individuality, behavior. 
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На сучасному етапі розвитку освіти в Україні важливим питанням є 
виховання особистості нової формації, яка поєднує в собі інтелігентність, 
моральні якості, високий професійний рівень та активну громадську 
позицію. Життя дано кожному з нас лише раз! І дуже хочеться прожити 
його щасливим і здоровим. Коли одного із стародавніх філософів запитали: 
«Що цінніше – багатство чи слава?», – він відповів: «Ні багатство, ні слава 
не роблять людину щасливою. Здоровий бідний щасливіший за хворого 
короля!». 

Свідоме ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших як до 
цінності, позитивна мотивація на здоровий спосіб життя з раннього 
дитинства, створення умов для розвитку особистості допоможуть 
реалізувати проблему збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді. 

Особистість у сучасних дослідженнях з філософії, соціології, 
психології й педагогіці розглядається як особлива система нагромадження 
й узагальнення індивідуального досвіду, що діалектично включає всі 
природні ресурси людини (темперамент, здібності, фізіологічні 
особливості й ін.), що знаходять своє відбиття в життєдіяльності індивіда. 

Людина і її психіка розвиваються в діяльності. Визнано, що 
діяльність людини залежить від особистості, як суб’єкта цієї діяльності. 
Дослідження багатьох вчених переконливо довели, що особистість сама 
виступає внутрішньою основою діяльності, людина формується й 
проявляється в діяльності. 

Культурний спосіб діяльності – особливий спосіб життєдіяльності 
людини, що виражається у відсутності домінування генетичної програми 
розвитку. Її місце займає культура як особливий спосіб життя, який щораз 
бідує у відтворенні нових поколінь людей. Дії людини опосередковані 
характером взаємодій, доцільністю, здійснюваної за допомогою ідеально 
запланованих функцій мислення, що є надбанням не окремого індивіда, а 
людського роду, може функціонувати лише в культурному оточенні. 
Особливістю культурного способу діяльності є винесення зовні продуктів 
культурної взаємодії, ідеальних образів. 

Відомо, що всебічну повноту людської діяльності як неминучої 
цінності обумовлює здоров’я. Здоров’я повинно бути першою необхід-
ністю людини, але задоволення цієї потреби, доведення її до оптимального 
результату носить складний, своєрідний, часто суперечливий характер і не 
завжди приводить до необхідного результату. Така ситуація обумовлена 
різними обставинами, перш за все тим, що: 1) в нашій державі ще не 
виявляється в достатній мірі позитивна мотивація здоров’я; 2) в людській 
природі закладена повільна реалізація зворотніх зв’язків: (як негативних, 
так і позитивних впливів на організм людини); 3) здоров’я в суспільстві, в 
першу чергу, низької культури, ще не стало на перше місце в ієрархії 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 365 

потреб людини. 
Людське життя є абсолютною цінністю, тому що воно – це єдина 

умова й критерії для існування будь-якої іншої цінності. Наше здоров’я 
залежить від багатьох причин, в основі яких, так чи інакше, лежать 
соціально-психологічні закономірності, тобто від способу життя. 

Під способом життя більшість дослідників розуміють стійкий, 
сформований у певних суспільно-екологічних умовах спосіб життєдіяль-
ності людини, що проявляється в нормах спілкування, поведінці, мисленні. 
«Спосіб життя, – на думку Ю. П. Лисицина, – певний, історично 
обумовлений тип, вид життєдіяльності або певний спосіб діяльності в 
матеріальній і духовній сферах життєдіяльності людей» [6, с. 6]. 

Поняття способу життя, як думає багато вчених, варто було б 
визначити як спосіб життєдіяльності людини, який він дотримується в 
повсякденному житті в силу соціальних, культурних, матеріальних і 
професійних обставин, структура здорового способу життя повинна 
включати оптимальний руховий режим, раціональне харчування, 
раціональний режим життя, психофізіологічну регуляцію, психосексуальну 
й статеву культуру, тренування імунітету й загартовування, відсутність 
шкідливих звичок і валеологічне утворення. 

У філософському розумінні спосіб життя – це синтетична 
характеристика сукупності типових видів життєдіяльності людей 
(індивідів та соціальних утворень) у поєднанні з умовами життя 
суспільства. Спосіб життя охоплює всі сфери суспільства: працю й побут, 
суспільне життя й культуру, поведінку (стиль життя) людей та їх духовні 
цінності. Тобто, поведінка, або стиль життя, є одним з найважливіших 
елементів способу життя в цілому, який не може не впливати на здоров’я 
окремої особи або на здоров’я тих чи інших соціальних груп населення. 

Поведінка є однією з основних детермінант здоров’я, ступінь впливу 
якої значно перевищує вплив багатьох інших детермінант. Поведінкові 
чинники можуть бути як сприятливими, так і шкідливими для здоров’я, що 
залежать від вибору способу життя конкретною особою. Поведінка 
людини важлива для здоров’я, оскільки впливає на нього безпосередньо 
через спосіб життя або опосередковано – через економічні умови, які, 
безперечно, є основною детермінантою здоров’я. Щоб вплинути на 
поведінку людини, необхідні зусилля з боку самої людини, сім’ї та 
суспільства. 

Спосіб життя сучасної людини характеризується гіподинамією й 
гіпокінезією, переїданням, інформаційною завантаженістю, психоемоцій-
ним переживанням, зловживанням лікарськими препаратами й т.д., що 
приводить, в остаточному підсумку, до розвитку так званих хвороб 
цивілізації. Хвороби сучасної людини обумовлені насамперед його 
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способом життя й повсякденною поведінкою. Збільшення очікуваної 
середньої тривалості життя зв’язують не з успіхами медицини, а з 
поліпшенням умов життя й праці, раціоналізацією способу життя 
населення. 

Великий Сократ сказав: «Здоров’я не все, але без здоров’я – ніщо». У 
цей час, хоча здоров’я для більшості людей є глобальною й важливою 
цінністю, свідома побудова свого стилю життя з метою його збереження й 
зміцнення досягається далеко не всіма. Все частіше виявляються так звані 
«хвороби поведінки», і люди, у тому числі й студенти, ведуть ризикований 
спосіб життя й не раціонально використовують свої життєві ресурси. Як 
показують проведені дослідження, для багатьох студентів характерна 
неуважність до свого здоров’я, невміння розуміти себе й свій організм, 
розумно й вчасно з огляду на його запити й вимоги, начебто це не саме 
коштовне і єдине, а щось другорядне, що не має реального значення. Тим 
більше викликає більшу тривогу й заклопотаність той факт, що здоров’я в 
системі цінностей молодого покоління займає 8–12 місце. Стан здоров’я 
людини залежить не тільки від умов його життя й спадковості, але також і 
від його власного відношення до здоров’я, що ґрунтується на поняттях – 
мотивація здоров’я, фактори ризику, хвороби поведінки. Все-таки 
вирішальним фактором є зусилля самої людини по збереженню й 
зміцненню здоров’я. 

Дослідження свідчать, що існують два основних типи орієнтації й 
відносин до здоров’я. Перший полягає в охороні здоров’я й орієнтований, 
насамперед, на зусилля самої людини (особи, що володіє гарною 
самооцінкою здоров’я й схильна приписувати відповідальність за 
результати своєї діяльності власним зусиллям і здібностям); другий – коли 
зусиллям людини приділяється другорядна роль (особи з поганою й 
задовільною самооцінкою здоров’я, що покладають відповідальність за 
результати своєї діяльності на зовнішні сили й обставини). Отже, характер 
турботи людини про здоров’я пов’язаний з його особистісними 
властивостями. Тому виховання адекватного відношення до здоров’я 
нерозривно пов’язане з формуванням особистості в цілому й припускає 
розходження в змісті, засобах і методах цілеспрямованих впливів. З 
позицій викладеного розуміння феномена здоров’я людини походить 
визначення поняття здорового способу життя (ЗСЖ): це все в людській 
діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров’я, все, що сприяє 
виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з 
оздоровлення умов життя – праці, відпочинку, побуту. 

Ідентифікуюча функція поняття «здоровий спосіб життя» людини 
дозволяє на рівні суб’єкта способу життя виділити окремі індивіди, 
колективи людей, спосіб життя яких сприяє або перешкоджає збереженню 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 367 

і зміцненню їх здоров’я. Порівняльна функція поняття «здоровий спосіб 
життя» людини дозволяє не тільки виділити, але й порівняти специфічні 
риси способу життя людей з точки зору їх здоров’я. При цьому дослідники 
вважають, що порівняння людей, уже ідентифікованих за способом життя, 
може проводитися за різними параметрами. По-перше, з точки зору 
суб’єктивних соціально-економічних і культурних умов, у яких 
реалізується спосіб життя людей. По-друге, з точки зору структурних 
характеристик організації людьми процесів своєї соціокультурної 
життєдіяльності. По-третє, при вивченні динамічних аспектів соціокуль-
турного життя людей основою для порівняння можуть стати такі 
параметри, як складність і мінливість способу життя представників різних 
соціальних груп. Оцінна функція поняття «здоровий спосіб життя» людини 
дозволяє розглянути цю якісну характеристику способу життя людей як 
специфічну суспільну цінність. 

В основі такої оцінки лежать конкретно-історичні уявлення про 
тенденції розвитку суспільного життя з точки зору здоров’я людини. 
Винятково важливою є інтегруюча функція поняття «здоровий спосіб 
життя» людини, в якій відображається єдність медико-соціальних, медико-
гігієнічних і медико-біологічних, психолого-педагогічних досліджень 
способу життя людей. При вивченні даної проблеми традиційно 
виділяються три основні рівні: теоретичний (соціально-філософський), 
спеціально-науковий теоретичний і спеціально-науковий емпіричний. На 
теоретичному соціально-філософському рівні, наприклад, визначається в 
найбільш загальній формі сутність, структура і динаміка способу життя. 
На цьому рівні спосіб життя найбільш розроблений, що пояснюється 
значним інтересом філософів до даної галузі дослідження. Вивчаючи 
загальні питання способу життя, вчені розробляють теоретичні, 
методологічні, світоглядні, етичні ціннісні та ідеологічні основи для двох 
інших рівнів досліджень. 

Здоровий спосіб життя як умова й передумова соціальної активності 
людини, повноти вираження його духовних і фізичних сил, продуктивного 
довголіття припускає цілеспрямоване формування його свідомості й 
поведінки, що відповідають вимогам здоров’я. Конкретна повсякденна 
реалізація здорового способу життя – невід’ємна частина гуманітарної 
культури людини, багатство його духовного світу, життєвих цілей і 
ціннісних орієнтацій. Тому один із центральних напрямів формування 
здорового способу життя – це виховання свідомого, активного, 
відповідального відношення до здоров’я особистого й навколишніх. Як і 
будь-яке людське почуття, відповідальність формується в контексті 
власного індивідуального шляху розвитку людини, його взаємин з 
навколишніми, як частина загальної культури, що проявляється в єдності 
стильових особливостей поведінки, манери спілкування, способів 
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мислення й ціннісних орієнтацій. Тому рішення проблеми зміни стилю 
життя відносно здоров’я пов’язане з формуванням світоглядної позиції, що 
характеризується взаємозв’язком і взаємозумовленістю значення культури 
здорового способу життя, засвоєної індивідом поряд з іншими 
світоглядними цінностями (щастя, любов, світ, самореалізація й ін.), що 
детермінують вплив стилю життя на здоров’я й досягнення бажаних благ. 
Тому що об’єктивні умови життя, можливий ступінь здоров’я, фізіологічні 
й психологічні характеристики відрізняються в людей значною 
варіативністю, стиль їхнього життя сугубо індивідуальний. Правильно 
організований, він «зручний» для людини, не вимагає для свого виконання 
постійних внутрішніх зусиль і напруги. 

Тому попередження й нейтралізація негативних факторів, що 
деформують здоров’я людей, припускає інтегративний комплекс заходів 
соціально-економічного, психологічного, правового, екологічного, освітньо- 
виховного, лікувально-профілактичного, культурно-просвітнього й органі-
заційного порядку. 

Робота над собою й своїм здоров’ям вимагає такої ж великої праці й 
зусиль, як цього вимагає добре освоєння будь-якої складної професійної 
діяльності. У зв’язку з цим найважливішим завданням є не тільки 
включення особистості в активний процес пізнання навколишнього світу, 
але й пізнання себе в цьому світі, формування в неї культури здорового 
способу життя. Цивілізація приводить до того, що людина живе у світі 
вищих стандартів і зразків способу життя, світі соціальних ролей і 
функцій. Зростає значення культури здорового способу життя, показником 
якої є не тільки достаток знань і здібностей, але й протистояння людини 
впливу на нього зовнішніх, поверхневих, «модних» подій повсякденного 
життя. Всі питання впираються в недостатню соціально-психологічну 
зрілість особистості. І справа не в рівні утворення й часу, що приділяє на 
досягнення загальновизнаних зразків культури. Мова йде про особистість, 
що не руйнує інтерес до справи, до справжньої творчої праці, здатної 
відповідати за свою справу, відповідальної, що вміє вільно вибирати, що 
має опору в самій собі, тобто й особистості моральної, а виходить, у 
справжньому змісті культурної. 

Отже, духовно багата особистість здатна орієнтуватися у світі 
соціуму й культури на підставі власного розуму й власного внутрішнього 
почуття й готова до виконання соціальних функцій, що є неможливим без 
виховання в студентів свідомого, активного відношення до свого здоров’я. 

Лише в удосконаленні навчально-виховного процесу, створенні 
здорового середовища, сприяння розвитку шкіл здоров’я, діяльність яких 
доводить життєвість руху за здоровий спосіб життя в руслі Концепції 
формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей і 
молоді.  
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ФОРМУВАННЯ ЗАСАД МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ РАДЯНСЬКОГО 
ВЧИТЕЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ РІВНЕНЩИНИ  
(1939–1950 рр.): ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

 
У статті автор аналізує особливості формування засад моральної 

культури студентів педагогічних закладів Рівненщини (1939–1950 рр.). 
З’ясовано роль морального та духовного чинника як засобу професіо-
налізації майбутнього радянського вчителя педагогічних закладів 
Рівненщини представленого періоду. Зазначено, що моральна культура 
особистості виявляє засвоєння існуючих у суспільстві моральних 
цінностей, ступінь залучення їх до моральних аспектів діяльності, міру 
особистого морального розвитку. 

Ключові слова: Рівненщина, моральна культура, освіта, педагогічні 
заклади, вчительські кадри. 

 
В статье автор анализирует особенности формирования моральной 

культуры студентов педагогических установ Ровенщины (1939–1950 гг). 
Выяснена роль морального и духовного фактора как средства 
профессионализации будущего советского учителя педагогических 
заведений Ровенщины представленного периода. Отмечено, что 
нравственная культура личности обнаруживает усвоение существующих 
в обществе моральных ценностей, степень привлечения их к моральным 
аспектам деятельности, степень личного нравственного развития. 

Ключевые слова: Ровенщина, моральная культура, образование, 
педагогические установы, учительские кадры.  

 
The author analyzed the peculiarities of the formation of the bases of 

moral culture of the students in pedagogical establishments of 
Rivnenshchyna(1939-1950). The role of moral development and the spiritual 
factor as the mean of profesionalizarion of would-be USSR teacher in 
Rivnenshchyna in direct period is pointed out. Moral culture of the personality 
reveals the mastering of the real moral values, the degree of its attraction to the 
moral aspects of activity and the measure of personal moral development.  

Key words: Rivne region, the moral education, pedagogical 
establishments pedagogical staff. 
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Проблеми морального розвитку, виховання та вдосконалення 
особистості турбували суспільство в усі часи. Згідно ціннісної концепції 
сучасної дидактики, процес навчання є одночасно процесом направленого 
духовного розвитку і виховання. Зміст етичного виховання є 
віддзеркаленням найважливіших вимірів буття людини, її відносин і 
діяльності в соціумі, духовній сфері, змісті освіти. Тому актуальною 
проблемою сьогодні є забезпечення духовного та морального розвитку 
особистості, формування і вдосконалення основних моральних норм, 
ідеалів, принципів, цінностей студентської молоді в системі педагогічної 
освіти. Набуття майбутніми педагогами такого соціального досвіду, 
досягнення високої моральної культури особистості є однією з умов 
удосконалення професіоналізму фахівця. Адже сформовані духовно-
моральні потреби виступають спонуканням моральної діяльності людини, 
її активної життєвої позиції. Велика роль у цьому плані відводиться школі, 
яка, окрім освітньої функції, виконує ще й виховну, виховуючи активного, 
корисного для суспільства громадянина. Саме навчально-виховні заклади, 
насамперед, повинні бути орієнтовані на створення умов для формування 
педагога з високими моральними орієнтирами. Адже для майбутнього 
країни важливо не тільки те, наскільки знаючим і освіченим будуть 
випускники школи, але й яким буде їх світогляд, громадська та моральна 
позиція. 

Проблема формування моральної культури молоді в науковій 
літературі турбувала дослідників повсякчас. Серед них відзначимо І. Беха, 
І. Гамрецького, Н. Дудник, А. Зосімовського, І. Киштимову, Е. Козлова, 
В. Коцура, О. Парфьонову, Г. Полторак, В. Струманського.  

Мета статті полягає у з’ясуванні ролі морального та духовного 
чинника як засобу професіоналізації майбутнього радянського вчителя 
педагогічних закладів Рівненщини (1939–1950 рр.). Адже, моральна 
культура особистості виявляє засвоєння існуючих у суспільстві моральних 
цінностей, ступінь залучення їх до моральних аспектів діяльності, міру 
особистого морального розвитку.  

Історичний аналіз доводить, що загальнопедагогічна підготовка в 
сучасному педагогічному закладі розвивається не на порожньому місці: 
вона не відкидає прогресивного минулого, а передбачає вивчення і 
творчий розвиток усього цінного з історії становлення і розвитку 
педагогічної школи України. Відтак, розвиток сучасної педагогічної освіти 
неможливий без осмислення й усвідомлення історичного досвіду. 
Використання творчих пошуків та знахідок попередників дозволяє 
поєднати сучасне з минулим, забезпечити єдність та наступність історико-
педагогічного процесу. 

Особливий інтерес у цьому аспекті становить період 39–50-х рр. 
ХХ ст. на Рівненщині, який характеризується інтенсивними соціально-
історичними та культурними перетвореннями. Освітня політика радянської 
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влади, яка прийшла на зміну асиміляторської політики Другої Речі 
Посполитої, у багатьох випадках збігалася з потребами розвитку регіону, 
зокрема і Рівненщини, і тому сприймалася населенням прихильно. Йдеться 
про те, що 30 вересня 1939 р. наркомат освіти УРСР подав доповідну 
записку ЦК КП(б)У і Раднаркому УРСР про реорганізацію системи освіти 
в Західній Україні [3]. Поданий проект був схвалений колегією наркомату 
освіти республіки. Наслідком реалізації цього документу стало відкриття 
шкіл з українською мовою навчання. Державні органи освіти створювали 
умови для того, щоб усі діти, підлітки відвідували школу. І хоча, в першу 
чергу, підґрунтям такої позиції виступав пропагандистсько-ідеологічний 
чинник (адже усі діти з раннього віку проймалися партійно-
комуністичними ідеями), однак основна частина дітей шкільного віку 
отримали можливість відвідувати школу. Тогочасну ситуацію на 
західноукраїнських землях можна порівняти з періодом «педагогічного 
підйому», який настає після криз та депресій. 

Стрімке зростання сітки шкіл вимагало не лише коштів та 
покращення матеріально-технічної бази, а насамперед, – забезпечення 
кваліфікованими педагогічними кадрами. З цією метою на Рівненщині 
було відкрито середні педагогічні заклади та вчительські курси. Так, 
зокрема, у 1939 р. почала працювати перша педагогічна школа в Острозі на 
базі колишньої вчительської семінарії, а в 1940 р. – дві педагогічні школи – 
Домбровицька (нині м. Дубровиця) та Дерманська (Здолбунівський р-н)  
[2, с. 182]. 

Виховання студентської молоді, яка через кілька років стане основою 
радянської інтелігенції, потребувало особливої уваги. Адже вплив 
вихователя на молоду душу становив ту виховну силу, яку не можна 
замінити ні підручниками, ні системою покарань, ні заохочень. Тому, 
важливо було закласти необхідні моральні цінності, які б складали основу 
світоглядних орієнтирів молодого покоління. Рівень підготовки та 
моральні якості майбутніх учителів перебували у прямій залежності від 
професійного та наукового потенціалу викладацького складу. Зусилля 
були спрямовані на вивчення і використання педагогічної спадщини і 
досвіду радянських педагогів у питаннях виховання, наукову розробку 
системи навчально-виховної діяльності. Беззаперечним є факт, що 
педагогічні колективи, безумовно, домоглися певних успіхів в активізації 
процесу навчання і виховання. Застосовувалися нові методи навчання, що 
стимулювали розвиток самостійності студентів в оволодінні знаннями  
[7, с. 205].  

Серед існуючих у той період педагогічних концепцій, методів і ідей 
щодо підготовки вчителів найбільш відповідними історичному моменту 
виявилися педагогічні ідеї А. С. Макаренка, які автор називав 
«педагогічною майстерністю». Дозволимо собі процитувати положення 
відомого педагога, які акцентують увагу на професійних якостях 
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майбутнього спеціаліста. Навчання полягає «…передусім, в організації 
характеру педагога, вихованні його поведінки, потім в організації його 
спеціальних знань і навичок, без яких жоден вихователь не може бути 
гарним вихователем, не може працювати, тому що в нього не поставлений 
голос, він не вміє розмовляти з дитиною і не знає, у яких ситуаціях, як 
краще говорити» [11, с. 144]. «Постановка голосу, міміка, уміння встати, 
уміння сісти – усе це дуже й дуже важливо для педагога» [10, с. 42]. У 
зв’язку з цим зростає значення культури мови педагога – показник рівня 
інтелігентності, освіченості, загальної культури вчителя [12, с. 60].  

У роки Великої Вітчизняної війни, в силу об’єктивних обставин, 
педагогічні заклади краю були закриті. Відновили вони свою діяльність у 
1944 р., після звільнення міста радянськими військами та утвердженням 
нової влади в регіоні. Без сумніву, переборюючи труднощі воєнного часу, 
педагогічні навчальні заклади проводили велику і різносторонню роботу. 
Колективи викладачів і студентів відбудовували навчальні приміщення: 
ремонтували меблі, обладнували студентські гуртожитки і їдальні тощо [7, 
с. 275–276]. Важкими були умови роботи школи у перші повоєнні 
навчальні роки. Не вистачало підручників і навчального приладдя. Писали 
на старих газетах, клаптиках різного паперу. Мало було палива, одягу, 
взуття, діти погано харчувалися, а то й взагалі були голодні. Ускладнювало 
роботу школи й те, що склад учнів за віком та сімейним станом був різним. 

У таких нелегких умовах моральний чинник відігравав значну роль. 
Тому, розглядаючи якості майбутнього педагога періоду відбудови, ми 
виходимо з того, що моральність була найважливішою, базисною 
характеристикою особистості. Адже як слушно зауважив відомий 
український педагог К. Д. Ушинський: «У вихованні все має ґрунтуватися 
на особистості вихователя, тому що виховна сила витікає лише з живого 
дерева людської особистості… Тільки особистість може впливати на 
розвиток і визначення особистості, тільки характером можна сформувати 
характер. Причини такого морального магнетизму сховані глибоко в 
природі людини» [14, с. 265]. Відтак, радянський учитель мав бути не 
лише простим ретранслятором цікавої та патріотично-спрямованої 
інформації, але й бути високоморальною особистістю. Він не мав 
морального права навчати дітей тим якостям громадянина, якими не 
володіє сам. Адже, за словами великого дидакта Я.-А. Коменського: 
«Людина сама природовідповідно розвиває основи свого морального 
життя – любов і віру, якщо тільки вона виявляє їх на ділі». 

Безумовно, перед майбутніми педагогами, які зобов’язувались 
формувати духовні начала дитини, її прагнення до пізнання, розвиток 
механізмів моральної саморегуляції поведінки, виховання почуття свободи 
та відповідальності післявоєнна доба без перебільшення поставила доволі 
високі моральні вимоги. Значна увага надавалась становленню засад 
моральної культури, головне завдання якої полягало в тому, щоб соціально 
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необхідні вимоги суспільства перетворити на внутрішні стимули 
особистості кожної людини. 

У повоєнний період на Рівненщині крім відновлення шкільної 
мережі, поновлення роботи педагогічних училищ та відкриття нових 
вищих навчальних закладів, організовувалися короткотермінові педаго-
гічні курси з підготовки вчителів. Щодо шкільництва, то станом на 20 
травня 1944 р. в області працювало 488 шкіл: 415 початкових, 70 
семирічних і три середні. Кількість учнів становила 50010 осіб, а вчителів 
було лише 973 особи [3, арк. 1–2]. Тому в західний регіон за направленням 
прибуло понад 700 учителів, які закінчили педагогічні заклади Східної і 
Південної України [6]. 

Для забезпечення регіону вчительськими кадрами відкрили три 
педагогічні училища – в Острозі, Костополі, Дубно. Дані заклади 
здійснювали підготовку вчителів початкових класів [6, с. 30]. Особлива 
увага приділялася забезпеченню педагогічних закладів суспільно-
політичною, навчальною, методичною та художньою літературою. Відтак, 
саме остання була одним із найдієвіших засобів, що були у розпорядженні 
педагога, за допомогою яких учні педагогічних закладів Рівненщини 
знайомилися з елементарними правилами літературної мови, засвоювали 
доступні їхньому вікові лексичні і граматичні норми, привчалися до 
вживання слова, виходячи із його семантики. Адже, як стверджував свого 
часу видатний український педагог В. Сухомлинський: «…мовна культура 
людини – це дзеркало її духовної культури… Чим глибше людина пізнає 
тонкощі рідної мови, тим тонша її сприйнятливість до гри відтінків 
слова…» [13, с. 437]. В свою чергу, наявність у мові етичних засобів ще не 
є грантом високої моральної культури – необхідна активізація цих засобів, 
яка найкраще виявляється за допомогою ідеалу, прикладу для 
наслідування, яким для школярів може бути вчитель. 

Головне завдання, яке покладалося на педагогічні училища – 
формування особистості вчителя, який бере участь у громадському житті 
країни, особистості зі стійкими моральними переконаннями. Адже, як 
слушно, зауважив Сухомлинський: «Моральний розвиток є складне життя 
переконань – їх народження, розвиток, зміцнення, вираження у вчинках» 
[12, с. 308]. 

Важливою складовою частиною підготовки вчителя початкових 
класів у навчально-освітніх закладах краю було поєднання теоретичних 
знань з практичними навиками. Тому згідно з навчальними планами 
передбачалося проходження педагогічної практики в базовій школі. 
Практика охоплювала спостереження студентів за навчально-виховним 
процесом та пробні уроки. Свідомо організований процес спонукав до 
контакту з дітьми в різних видах діяльності, під час якого формувалися 
позитивні моральні відносини та відповідні особистісно-етичні якості. Під 
час практики у майбутніх спеціалістів виховували почуття обов’язку, 
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відповідальності, чесності, гідності, совісті, гуманності, патріотизму, 
колективізму, працьовитості, самодисципліни, що є важливою складовою 
професійної підготовки. Таким чином, процес морального виховання 
педагога включав формування моральних потреб особистості, спря-
мованих на самовдосконалення, прагнення до морального ідеалу і 
високоморальної поведінки як стійких рис характеру. Адже, сформовані 
моральні потреби виступали спонуканням діяльності людини і 
сприймалися студентами. Йшлося не просто про підготовку спеціаліста, а 
«носія і сіяча ідеології серед найширших мас трудящих» [4, арк. 25]. 
Майбутній керівник дитячого об’єднання повинен і зобов′язаний був 
допомогти вихованцю пройти шлях морального, соціального, патріо-
тичного становлення. Адже норми моралі перетворюються на суб’єктивну 
моральність тільки завдяки пізнанню їх дитиною. Моральність для неї, 
перш за все, почуття, реальний стан і переживання глибокого задоволення, 
дискомфорту чи страждання. Завдяки цьому моральна свідомість, знання 
норм поведінки, звичні вчинки набувають морального сенсу [1]. 

Не дивлячись на складнощі післявоєнного часу, значна увага 
приділялася якості підготовки фахівців. Не випадково, один із викладачів 
Рівненського вчительського інституту зазначає: «Після відновлення роботи 
нашого інституту науково-дослідну роботу вели лише окремі викладачі. 
Переважна більшість їх була тоді молодими працівниками вищої школи, не 
мала належного досвіду і вимагала від керівництва досвідчених в цій 
галузі людей. Зміцнення викладацького складу, підвищення його наукової 
кваліфікації було в ті роки одним з першочергових завдань колективу»  
[8, с. 20]. Адже саме в колективі, у спілкуванні, людина розкривається як 
для інших, так і для самої себе. 

На радянського вчителя покладалося завдання: «…не тільки навчати, 
але й виховати надійних будівничих комунізму. У цьому основне завдання, 
у цьому запорука наших успіхів. Вчительство, цей численний загін 
радянської інтелігенції, з честю мав виконати всі завдання, які на нього 
покладали партія і уряд» [2, с. 185]. Отже, на педагогів радянська влада 
покладала великі надії, оскільки, працюючи серед широких верств 
населення, вони були пропагандистами й агітаторами комуністичних ідей.  

Багато дітей не встигали у навчанні, а деякі просто не розуміли 
необхідності навчання за наявності інших, легких шляхів прибутків – 
жебрацтво, крадіжки, спекуляція. Тому завдання учителя полягало в 
систематичному проведенні бесід, метою яких було пояснення дітям цілей 
їх навчання у школі. Саме за допомогою слова вони намагалися 
виховувати в них почуття обов’язку та відповідальності за власну освіту. 
Велике значення у навчально-виховному процесі мало дотримання учнями 
правил поведінки в школі та за її межами, чітке й організоване виконання 
ними своїх обов’язків. Адже, дисциплінованість, організованість, 
обов’язок, відповідальність – суттєві ознаки моральної вихованості та 
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культури школяра. Дотримання моральних норм співжиття у колективі теж 
потребувало самоорганізації, самодисциплінованості особистості. Припус-
каємо, що виникла психологічна проблема адаптації до нових умов 
життєдіяльності. Особливість організації навчального процесу у педаго-
гічних училищах, вікові особливості студентів (найперше – вікова 
неоднорідність) дають підставу висловити припущення про специфіку 
перебігу адаптаційного процесу і необхідність створення педагогічних 
умов, які сприяли б оптимізації цього процесу.  

Попри труднощі повоєнного періоду на Рівненщині вдалося 
відновити систему середньої педагогічної освіти. Адже організація 
процесу навчання у цей період займала одне з перших місць у соціальній 
політиці радянської держави та передбачала освітній розвиток молоді. 
Відтак, предметом постійної уваги партійних, освітянських органів була 
проблема учительських кадрів. У складних соціально-економічних умовах 
післявоєнної відбудови вдалося організувати прийом абітурієнтів в 
педагогічні училища Рівненщини – Острозьке, Костопільське, Дубенське 
та налагодити випуск спеціалістів. Попри те, що радянська освітня система 
зазнавала надмірного ідеологічного тиску та жорсткого контролю за 
змістом навчання, навчально-виховний процес у педагогічних закладах 
регіону був спрямований не лише на пізнавальні можливості студента, але 
й в цілому на особистість. Світоглядні, моральні питання не залишалися 
поза увагою. Відтак вирішувалося завдання виховання гідного грома-
дянина держави, майбутнього спеціаліста зі сформованими професійними 
та моральними якостями.  
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІН 
ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 
Викладено методичні рекомендації до організації проведення 

практичних робіт з дисциплін професійного спрямування з огляду на 
проблему формування готовності до професійної діяльності майбутніх 
інженерів-педагогів харчового профілю. Показано на прикладах процес 
розвитку узагальнених професійних умінь студентів на кожному етапі 
практичного заняття.  

Ключові слова: готовність, узагальнені професійні вміння, майбутні 
інженери-педагоги, професійна діяльність, практична робота. 

 
В статье предложены методические рекомендации по организации 

проведения практических занятий по дисциплинам профессиональной 
направленности, способствующей решению проблемы формирования 
готовности к профессиональной деятельности будущих инженеров-
педагогов пищевого профиля. В работе на примерах показан процесс 
развития обобщенных профессиональных умений студентов на каждом 
этапе практического занятия.  

Ключевые слова: готовность, обобщенные профессиональные 
умения, будущие инженеры-педагоги, профессиональная деятельность, 
практическая работа. 

 
The article suggests guidelines for the organization of workshops on 

subjects of professional orientation conducive in solving the problem of 
readiness ormation for professional activity of future engineers-educators food 
profile. On the example shows the development of generalized professional skills 
of students at each stage of the practice session. 

Key words: Ready generalized professional skills, future engineers-
educators, professional activities, practical work. 
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Основним завданням інженерно-педагогічної освіти є підготовка 
висококваліфікованих, креативно мислячих спеціалістів, які легко адап-
туються до коливань ринку праці, володіють професійною майстерністю, 
здатних самостійно розв’язувати будь-яку виробничу проблему, тобто 
готових до професійної діяльності. Підготовка таких спеціалістів можлива 
лише за умов набуття студентами узагальнених професійних умінь у 
процесі практичної навчальної діяльності. 

Проблема формування готовності до професійної діяльності майбут-
ніх фахівців не є новою у психолого-педагогічній літературі. Так, різні 
аспекти цієї проблеми досліджували А. А. Деркач [1], М. І. Дьяченко [2] 
О. М. Іванова [3], В. А. Сластьонін [4], Д. М. Узнадзе [6], Н. В. Чепелєва [7] 
та ін.  

Однак, незважаючи на різнобічність охоплення багатьох питань і 
безсумнівну теоретичну та прикладну значимість даних досліджень, слід 
зазначити, що проблема формування готовності до професійної діяльності 
майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю залишається відкритою 
для теоретичного осмислення й експериментального вивчення.  

Мета статті: Розглянути методичні рекомендації до організації 
проведення практичних робіт з дисциплін професійного спрямування з 
огляду на проблему формування готовності до професійної діяльності 
майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю. Показати на прикладах 
процес розвитку узагальнених професійних умінь студентів на кожному 
етапі практичного заняття.  

Однією з форм навчання є практичне заняття. З метою формування 
готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів 
харчового профілю ми пропонуємо такі моделі практичних занять: 
практичне заняття формування вмінь і навичок професійного спрямування, 
практичне заняття на застосування знань і вмінь, практичне заняття 
узагальнення і систематизації знань, інтегроване практичне заняття. 

Дослідженням О. І. Скафи [5] підтверджується, що проведення 
виділених нами практичних занять уможливлює моделювання виробничих 
ситуацій та відноситься до інтерактивної моделі навчання (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема інтерактивної моделі навчання 
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Інтерактивна модель навчання передбачає активну форму організації 
пізнавальної діяльності, що має на меті створення комфортних умов 
навчання, за яких кожен студент має відчувати свої значимість, 
успішність, професійні можливості.  

Очевидно, що така організація діяльності студентів сприяє 
досягненню цілей навчання, розвитку узагальнених професійних умінь і, 
як наслідок, формуванню готовності до майбутньої професійної діяльності. 
За таких умов, навіть самий «слабкий» студент відчуває підтримку не 
тільки з боку викладача, а й від своїх однокурсників та зрозуміє 
необхідність засвоєння теоретичних знань з дисциплін професійного 
спрямування з метою застосування їх на практиці. 

Розглянемо фрагменти однієї з вищевказаних моделей практичних 
занять. 

Практичне заняття формування вмінь і навичок професійного 
спрямування. Надамо методичні рекомендації щодо розвитку узагальнених 
професійних умінь на прикладі цього практичного заняття. З цією метою 
розглянемо можливий варіант взаємозв’язку найбільш поширених методів, 
форм і засобів навчання (табл. 1), що можуть застосовуватися на основі 
впровадження розробленої нами системи завдань. 

 
Таблиця 1 

 

№ 
з/п 

Елементи 
структури 

практичного 
заняття 

Методи-форми Засоби 
Мають бути 

сформованим такі 
узагальнені 

професійні вміння 

1. 

Мотиваційна 
бесіда, розгляд 

прикладної 
значущості теми, 

постановка 
інтегрованої мети 

заняття 

Пояснювально-
ілюстративний метод 

– виробничо 
орієнтований діалог 

(індивідуальна 
форма) 

Плакати 
розроблені в 
середовищі 
PowerPoint 

Організаційно-
мотиваційні 

2. 

Актуалізація 
міждисциплі-
нарних знань, 

повторення 
вивченого 
матеріалу 

Репродуктивний 
метод – виробничо 
орієнтований діалог 

(індивідуальна 
форма) 

Плакати, схеми 
розроблені в 
середовищі 
PowerPoint 

Організаційно-
мотиваційні 

3. 

Опрацювання 
нового матеріалу, 

набуття 
відповідних вмінь 

і навичок 

Частково-
пошуковий, 

дослідницький, ігрові 
методи – самостійна 

робота 

Таблиці, 
технологічні 

схеми 
приготування 
страв, задачі 

Діяльнісні, 
дослідницькі 

4. 

Закріплення 
вивченого та 

перевірка 
засвоєного на 

занятті 

Методи проблемного 
навчання – виробни-

чо орієнтований 
діалог (індивідуальна 

форма) 

Методичні 
вказівки щодо 

розв’язання сис-
теми технологіч-

них задач 

Діяльнісні, 
дослідницькі, 
організаційно-

мотиваційні 
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5. 

Підбиття 
підсумків щодо 

можливостей 
застосування 

матеріалу з цієї 
навчальної теми у 

професійній 
діяльності. 

Ігрові методи – 
групова форма 

Застосування 
виробничої 
професійно 
орієнтованої 

задачі 

Креативні, 
діяльнісні, 

дослідницькі, 

 
Як показує досвід, ефективний зворотній зв’язок на практичних 

заняттях з дисциплін професійного спрямування, основною метою яких є 
діагностика рівня розвитку узагальнених професійних умінь, відбувається 
при поєднанні різних видів контролю – усних опитувань, письмових робіт, 
доповідей. Діагностику рівня сформованості таких умінь наведено у 
таблиці 2. 

 
Таблиця 2 

Рівні сформованості узагальнених професійних умінь 
 

Рівень Повинен вміти 

Високий 

 швидко орієнтуватися у розв’язуванні поставлених завдань; 
 акцентувати увагу на незначних на перший погляд ідеях, створювати 

нові образи в оформленні страв; 
 працювати самостійно та чітко; 
 приймати активну участь в обговоренні варіантів розв’язання завдань; 
 вміло аналізувати, обґрунтовувати отримані результати, знаходити та 

пояснювати їх наслідки;  

Достатній 

 орієнтуватися у розв’язуванні поставлених завдань, але не завжди 
швидко; 

 акцентувати увагу на незначних на перший погляд ідеях, за 
комфортних умов створювати нові образи в оформленні страв; 

 працювати здебільшого самостійно, іноді може звернутися за 
допомогою; 

 приймати пасивну участь в обговоренні варіантів розв’язання завдань; 
 аналізувати, прагнути обґрунтовувати отримані результати, намага-

тися знаходити та пояснювати їх наслідки; 
 орієнтуватися у джерелах інформації, прагнути користуватися 

довідниковою літературою;  

Низький 

 слабко орієнтуватися у виконаній роботі; 
 працювати повільно, за допомогою викладача або інших членів 

бригади; 
 висувати здебільшого необґрунтовані ідеї ; 
 працювати під керівництвом; 
 здебільшого користується допомогою членів своєї бригади, 

викладача; 
 слабко орієнтуватися під час користування довідниковою літературою. 
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Кожному практичному заняттю з дисциплін професійного 
спрямування передує самостійна робота студента, що передбачає 
підготовку стислого конспекту з метою актуалізації теоретичних знань з 
теми заняття. На початку практичного заняття викладач у формі виробничо 
орієнтованого діалогу може з’ясувати готовність кожного студента до 
практичного заняття. Наведемо його приклад. 

Викладач: доброго дня, шановні студенти! Тема нашого заняття: 
«Приготування страв з овочів». Під час цього заняття вивчений вами 
самостійно теоретичний матеріал ми застосуємо на практиці. Вам, 
напевно, відомо, що тенденція сьогодення – здорове харчування, серед 
якого овочі займають найважливіше місце. А як ви вважаєте, чому 
надбання вмінь у приготуванні страв з овочів необхідні у професійній 
діяльності? 

Студент: ця група страв має доволі різноманітний асортимент та 
певні правила приготування, виконання яких забезпечує високу якість 
готової продукції. 

Викладач: так, добре. Які ще будуть думки? 
Студент: овочі – харчові продукти, що містять велику кількість 

вітамінів, мінеральних речовин, то ж технологічний процес їх 
приготування повинен бути таким, щоб забезпечити максимальне їх 
збереження. 

Студент: страви з овочів широко застосовуються в харчуванні і як 
самостійні страви, і як гарніри до м’ясних, рибних страв. На мою думку, 
дуже важливе вміння добору гарнірів з овочів до основних м’ясних та 
рибних страв. 

Очевидно, що ці відповіді студентів спираються на досвід своєї 
родини, особистий досвід та потребують спеціальної теоретичної 
підготовки. Тож, з метою актуалізації набутих теоретичних знань викладач 
продовжує діалог, визначаючи мету роботи. 

Викладач: гаразд, усі Ваші відповіді правильні. Таким чином, метою 
нашого заняття є формування вмінь і навичок на всіх стадіях 
технологічного процесу приготування страв з овочів. А як Ви вважаєте, що 
необхідно вміти для правильного ведення технологічного процесу 
приготування страв? 

Студент 1: вміння розраховувати набір сировини для страв та 
складати сировину відомість, що сприяє дотриманню рецептур страв з 
овочів. 

Студент 2: вміння розраховувати відсоток відходів при первинній 
обробці овочів з метою визначення раціональності використання 
сировини. 

Студент 3: вміння визначати термін варіння овочів, що сприяє 
отриманню страв високої якості. 

Викладач: Таким чином, ми разом з вами сформулювали мету даної 
роботи. Перед початком роботи кожному з вас слід звернути увагу на те, 



 
Збірник наукових праць. Частина 1, 2014 

 383 

що приготування овочевих страв та гарнірів починається з приготування 
напівфабрикатів для цих страв, це, насамперед, нарізання овочів. Давайте 
пригадаємо прості форми нарізання картоплі для приготування страв.  

Студенти відповідають на питання викладача. Ці відповіді та 
підготовлені ними у конспекті таблиці форм нарізання овочів свідчать про 
їх підготовку до практичного заняття. Після цього на екрані 
мультимедійного проектора викладач демонструє основні правила варіння 
овочів та продовжує діалог. 

Викладач: як ви вважаєте, під час якого способу теплової обробки 
краще зберігається вітамін С в овочах? 

Студент 1: я вважаю, що під час повільного варіння під закритою 
кришкою. 

Викладач: правильно. Завдяки чому овочі покращують роботу 
шлунково-кишкового тракту? 

Студент 2: я вважаю, що завдяки вмісту в них клітковини та 
харчових волокон покращується перистальтика кишечнику та виводяться 
шлаки з організму. 

Очевидно, що така відповідь потребує ретельної підготовки від 
студентів до заняття. Викладач виставляє бали, які отримали студенти в 
період виробничо-орієнтованого діалогу, враховуючи складений ними 
конспект. 

Викладач: добре. Ми можемо приступити до роботи. Зараз кожна 
бригада отримає своє завдання, яке передбачає приготування, оформлення 
та відпускання овочевих страв (табл. 3).  

 
Таблиця 3 

Завдання бригадам 
 

Бригада 1 Бригада 2 Бригада 3 
1. Рагу овочеве. 1. Голубці овочеві. 1. Запіканка овочева. 
2. Котлети морквяні зі 

сметаною. 
2. Котлети капустяні зі 

сметаною. 
2. Зрази картопляні зі 

сметаною. 
 
На етапі опрацювання нового матеріалу, набуття відповідних вмінь і 

навичок практичної роботи доцільно застосовувати ігрові методи. 
Наведемо приклад застосування цього методу. 

Перед початком приготування страв студенти разом із викладачем, у 
формі гри повторюють основні правила приготування страв з овочів. 
Студенти розділяються на бригади по п’ять чоловік у кожній. Серед членів 
бригади обирається бригадир, який виконує координуючу функцію (як 
правило це студент з високим рівнем сформованості компетенцій). Також з 
числа «сильних» студентів викладач назначає експертів (2–3 чол.), що 
слідкують за ходом гри та оцінюють правильність відповідей, фіксуючи їх 
у накопичувальній відомості (табл. 4).  
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Таблиця 4 
 

Критерії 
 
 
ПІБ  
студентів 

Оперативність 
мислення 

(±0,5) – для 
бригади, що 
впоралась 

швидше за всіх 

Гнучкість 
(±0,5) 

Широта 
мислення 

(±0,5) 

Продуктивність 
(±0,5) 

Разом 
±2 

…      
 
Критеріями оцінки виступають узагальнені професійні вміння: 

діяльнісні, організаційно-мотиваційні, дослідницькі та креативні. 
Правильні відповіді на всі запитання свідчать про високий рівень їх 
сформованості. Для студентів із низьким рівнем сформованості 
узагальнених професійних умінь особливо корисно проведення цієї гри, бо 
під час спілкування вони сприймають правильні відповіді та запам’я-
товують їх з метою подальшого використання під час приготування страв. 

Використовуючи правила варіння овочів і свої конспекти, кожен 
студент повинен заповнити протягом 3 хвилин картки-опитувальники, що 
роздає викладач (табл. 5), та надати свої відповіді бригадирові, а він 
перевіряє правильність виконання завдання та надає експертам. Експерти 
оцінюють відповіді кожного члена бригади та бригадира. Крім того, 
бригада, яка впоралася раніш за всіх та надала вірні відповіді отримує 
бонус +0,5 балу на рахунок кожного члена бригади.  

 
Таблиця 5 

 
Назва овочу Спосіб теплової 

обробки 
Параметри та режими 

теплової обробки 
Зміни кольору 

овочів 

Картопля Варіння t = . . . 
 = . . . . . . 

 
Далі студенти починають приготування страв під керівництвом 

викладача, виконуючи всі його усні поради з технології приготування 
страв. Самостійна робота з приготування страв носить дослідницький 
характер. Тривалість теплової обробки наочно доводить фізико-хімічні 
зміни, що відбуваються у продуктах.  

Так, студенти можуть з’ясувати, що процес переходу протопектину в 
розчинний пектин (розм’якшення овочів) залежить від тривалості теплової 
обробки та температури, тобто чим триваліша теплова обробка при заданій 
температурі, тим більше протопектину перейшло у пектин (овочі стають 
м’якими). Цей процес не нескінченний. Якщо не дотримуватися терміну 
варіння, то овочі будуть дуже м’якими та втратять форму нарізання, що 
погіршить якість готових страв.  
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З метою усвідомлення цих теоретичних знань та розвитку 
дослідницьких умінь студентам пропонується дослідити залежність 
температури від терміну теплової обробки та результати оформити у 
вигляді таблиці (табл. 6), яка входить до звіту з практичного заняття. 
Результати досліду оцінюються бригадирами під керівництвом викладача. 

 
Таблиця 6 

 
Бригада Назва 

овочів 
Температура 
варіння, ºС 

Тривалість  
варіння, хв. 

Стан 
продукту 

100   
90   
80   Бригада № 1 Морква 

70   
100   
90   
80   Бригада № 2 Картопля 

70   
 
Таким чином, застосовуючи на практиці початковий предметний 

досвід, отримані раніше теоретичні знання, в студентів накопичуються 
узагальнені професійні вміння, у результаті чого формується їхня 
готовність до майбутньої професійної діяльності. 

Приготування страв закінчується їх оформленням та подаванням. 
Цей етап практичної роботи, краще за все, провести як рольову гру. Кожна 
бригада  – це бракеражна комісія, яка повинна провести бракераж із 
визначення якості готових овочевих страв іншої бригади, зробити 
висновок про якість страв і оцінити їхню якість за 5-ти бальною системою.  

Але спочатку студентам необхідно підготувати робоче місце для 
проведення бракеражу (кожна бригада самостійно готує склянки з гарячою 
водою для ополіскування столових приборів після дегустації кожної 
страви, та склянки з холодною водою для полоскання ротової порожнини 
після дегустації кожної страви, столові прибори, тарілки, термометр, 
оціночні листи страв).  

Викладач управляє підготовкою студентів до проведення бракеражу 
за допомогою зауважень, які формулюються студентам у вигляді запитань. 
Це дає змогу студентам самостійно виправити допущені помилки. Так, 
наприклад, студенти під час підготовки дегустаційного залу не витримали 
температуру води для ополіскування приборів. Викладач, після перевірки, 
ставить запитання: якою повинна бути температура гарячої води для 
ополіскування столових приборів при проведенні дегустації? Відпо-
відаючи на запитання (65ºС), студенти звертають увагу на воду у склянках 
та виправляють помилки. 

Дегустуючи страви, кожен студент надає оцінку страві, пояснюючи 
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її. Бригадир кожної команди фіксує оцінки своїх колег в оціночному листі. 
Викладач, вислухавши всі результати, коригує їх та підводить підсумки 
практичного заняття. 

Отже, особливою рисою таких практичних занять є формування 
самооцінки студентів під час приготування страв, аналізу допущених 
помилок та визначення шляхів їхнього усунення. Зрозуміло, що така 
організація і проведення практичних занять з дисциплін професійного 
спрямування сприяє формуванню готовності до професійної діяльності 
майбутніх фахівців харчового профілю. 
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ПРОБЛЕМА ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ  

В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСТНОГО ПІДХОДУ 
 
Стаття присвячена проблемі проектування змісту професійної 

підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ю-
терного профілю в умовах компетентністного підходу. Проаналізовано 
зміст професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ю-
терного профілю та визначені можливі напрями його удосконалення в 
умовах компетентністного підходу. 

Ключові слова: зміст підготовки, компетентність, дуальність, 
інженер-педагог. 

 
Статья посвящена проблеме проектирования содержания профес-

сиональной подготовки студентов инженерно-педагогических специаль-
ностей компьютерного профиля в условиях компетентностного подхода. 
Проанализировано содержание профессиональной подготовки будущих 
инженеров-педагогов компьютерного профиля и определены возможные 
направления его совершенствования в условиях компетентностного 
подхода. 

Ключевые слова: содержание подготовки, компетентность, 
дуальность, инженер-педагог. 

 
The article deals with the problem of designing the content of training 

engineering students and teaching specialties computer type in competentive 
approach. The content of training future engineers-teachers computer type is 
analyzed and possible ways of its improvement in competentive approach are 
identified. 

Key words: content of training, competence, duality, engineer and 
teacher. 
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Відповідно до національної стратегії розвитку освіти в Україні на 
2012–2021 роки ключовим напрямом державної освітньої політики є 
модернізація структури, змісту й організації освіти педагогічних 
працівників для професійно-технічних навчальних закладів і професійних 
коледжів на засадах компетентнісного підходу [6].  

Проте, проведений нами аналіз сучасного стану підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю дозволив виділити 
наступні недоліки в існуючій системі інженерно-педагогічної освіти, без 
усунення яких подальший її розвиток не є можливим [5]. 

По-перше, професійна діяльність інженера-педагога як викладача 
технічних дисциплін є дуальною, тобто передбачає синтез педагогічних та 
інженерних знань й умінь. Проте, підготовка таких фахівців є бінарною та 
здійснюється як сума окремих складових, інтеграція яких цілеспрямовано 
відбувається тільки за допомогою однієї навчальної дисципліни та 
педагогічної практики, що є недостатнім, це обумовлює суперечність між 
компонентністю підготовки та цілісністю професійної діяльності, чітко 
визначеної у кваліфікаційній характеристиці. 

По-друге, інженер-педагог – це фахівець з подвійною компетент-
ністю, який має володіти інтегрованими знаннями та вміннями 
здійснювати типові задачі як педагогічної, так і інженерної діяльності. 
Проте в умовах існуючої бінарної системи навчання ці компетентності 
формуються окремо одна від одної під час відповідно педагогічного та 
інженерного циклів підготовки.  

У зв’язку з цим, система підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
комп’ютерного профілю потребує перегляду змісту для оптимізації 
освітнього процесу та більш глибокої інтеграції її компонентів.  

Питання підготовки інженерно-педагогічних кадрів в Україні та Росії 
висвітлено в працях С. Артюха, С. Батишева, В. Бєзрукової, Н. Брюха-
нової, І. Васильєва, Р. Горбатюка, Н. Грохольської, Г. Зборовського, 
Е. Зеєра, Г. Карпової, О. Коваленко, В. Косирєва, В. Нікіфорова, С. Рома-
нова, Л. Тархан, М. Цирельчука, О. Щербак та ін. В цих роботах наведено 
зміст, структуру та особливості підготовки майбутніх інженерів-педагогів, 
проте залишається актуальною проблема удосконалення методичної 
підготовки фахівців даного напряму в умовах компетентністного підходу. 

Метою даної статті є аналіз змісту професійної підготовки майбутніх 
інженерів-педагогів комп’ютерного профілю та визначення можливих 
напрямів його удосконалення в умовах компетентністного підходу. 

Відповідність якості підготовки випускника вимогам галузевого 
стандарту вищої освіти має визначатися його компетенціями [1]. Тому 
основою розробки стандартів вищої освіти нового покоління є 
компетентнісний підхід, а результати формування системи компетенцій є 
одним із ключових моментів оцінки якості знань.  

Розглянемо основні підходи до проектування змісту професійної 
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підготовки майбутніх інженерів-педагогів в умовах компетентністного 
підходу. 

Питання щодо професійної компетентності майбутніх інженерів-
педагогів розкрито в працях Н. Брюханової [3], Р. Горбатюка [2], 
Е. Зеєра [8], О. Коваленко [3], В. Косирєва [4], Л. Тархан [7] та ін. 

У своїх дослідженнях Л. Тархан визначила «компетентності 
майбутніх інженерів-педагогів як загальну залежність і готовність 
мобілізувати в професійній діяльності власні знання, вміння, а також 
узагальнені засоби виконання дій, набутих у процесі навчання» [7]. 
Дослідниця стверджує, що компетенція включає в себе результати 
навчання (знання, вміння, навички), а також систему ціннісних 
орієнтацій – когнітивну, операційно-технологічну, мотиваційну, етичну, 
соціальну і поведінкову складові.  

Проведений Н. Брюхановою [3] ґрунтовний аналіз науково-
педагогічної літератури щодо понять «компетентність» та «компетенція» 
дозволив визначити, що під компетентністю розуміють властивість 
професіонала. Вона однозначно вказує на його спроможність доцільно та 
ефективно діяти за певних обставин, тобто реалізовувати компетенції – 
певні групи досвідних надбань стосовно тих чи інших напрямів чи етапів 
здійснення діяльності, зокрема – професійної діяльності.  

Професійна компетентність інженера-педагога, на думку Е. Зеєра, 
вимагає наявності таких якостей, які б забезпечили: глибокі інженерно-
педагогічні знання і вміння, виробничі навички з робочої професії, 
ґрунтовну підготовку з психології, дидактики й методики навчання; 
знання, вміння й навички з теорії і методики виховання учнів, вікової і 
педагогічної психології; фундаментальні психологічні знання й 
діагностичні вміння [8, с. 54]. Також дослідник підкреслює, що 
компетентність містить такі структурні елементи, як комплекси інженерно-
педагогічних знань та вмінь (дидактичні, виховні, діагностичні та ін.), 
індивідуальний досвід і педагогічну майстерність. Психологічною ж 
основою компетентності ним визначено готовність до постійного 
вдосконалення і підвищення кваліфікації [8, с. 55]. Отже, так-як 
професійна компетентність фахівця характеризує його готовність до 
виконання професійної діяльності, то теоретичною основою розробки 
змісту освіти інженера-педагога є концепція інженерно-педагогічної 
діяльності. Оскільки інженерно-педагогічна діяльність носить інтегратив-
ний характер та включає діяльність педагогічну та виробничо-
технологічну, то і навчальні плани підготовки цих фахівців окрім 
загального містять професійно-інженерний та професійно-педагогічний 
цикли дисциплін. 

Розглядаючи значення інженерної підготовки, треба відзначити, що в 
першу чергу, вона потрібна для вирішення педагогічних завдань, таких як 
відбір і систематизація матеріалу навчальних дисциплін. Проте, в 
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існуючих сьогодні навчальних планах інженерна підготовка копіює 
підготовку інженерів за спорідненою спеціальністю і спрямована на 
формування інженерного мислення, на підготовку до майбутньої 
інженерної діяльності (проектно-конструкторської, технологічної, дослід-
ницької, організаторської). У зв’язку з цим виникає суперечність між 
технологічною спрямованістю навчальних дисциплін та інженерно-
педагогічною діяльністю випускників, яка вказує на необхідність 
перегляду інженерної підготовки, що повинна відрізнятися від підготовки 
інженерів відповідних спеціальностей. 

Р. Горбатюком у дисертаційній роботі [2] розглянуто професійну 
підготовку інженерів-педагогів комп’ютерного профілю на прикладі двох 
інженерно-педагогічних спеціальностей: 6.010104 «Професійне навчання. 
Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні» і 6.010104 «Професійне 
навчання. Інженерна та комп’ютерна графіка». Керуючись концепцією 
В. Ледньова, дослідник сформував набір навчальних предметів на основі 
структури об’єкта вивчення діяльності та структури діяльності. 
Структурою діяльності інженера-педагога комп’ютерного профілю є його 
професійна діяльність, що охоплює проектування, технологію, наукові 
дослідження, організацію й управління, а об’єктом діяльності – професійна 
підготовка в умовах педагогічного університету. Для обґрунтування 
програми підготовки інженера-педагога визначено функціональну 
структуру його професійної діяльності. Її своєрідність полягає в тому, що 
початковою одиницею є нерозкрите ціле, яке згодом розмежовується 
шляхом поглибленого вивчення його елементів. 

На основі методики визначення набору навчальних дисциплін 
підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей ТНПУ 
ім. В. Гнатюка, урахування думки фахівців кафедр, що беруть участь у 
підготовці інженерів-педагогів, власного досвіду Р. Горбатюком виділено 
такі базові загальноосвітні і професійно-орієнтовані дисципліни: 
«Психологія», «Педагогіка», «Освітні технології», «Методика професій-
ного навчання», «Інженерна графіка», «Технічна механіка», «Програ-
мування», «Комп’ютерна графіка», «САПР», «WEB-технології», «Інформа-
ційні технології в освіті», «Інтелектуальні технології управління та 
прийняття рішень» та ін. 

Дана методика щодо визначення інженерної складової професійної 
підготовки в умовах компетентнісного підходу, на нашу думку, є 
виправданою, а отриманий на її основі перелік базових загальноосвітніх і 
професійно-орієнтованих дисциплін може бути використаний у нашому 
дослідженні при удосконаленні змісту підготовки майбутніх інженерів-
педагогів комп’ютерного профілю. 

Проведений аналіз програми професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів показав наявність достатнього ряду 
недоліків, через які не досягається формування належним чином 
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особистості випускника як фахівця. За даними проведених соціологічних 
досліджень, певний відсоток випускників має невисокий рівень 
сформованості професійного світогляду, немає бажання працювати за 
одержаною спеціальністю, гнучкості одержаних професійно-педагогічних 
знань та умінь, творчих здібностей, здатності та прагнення до само-
виховання та самовдосконалення. Як наслідок, випускники виявляються 
недостатньо готовими приступити до самостійного виконання своїх 
професійних функцій, мають труднощі з адаптуванням до реальних умов 
роботи у ПТНЗ, частина з них розчаровується в обраній професії, працює 
неефективно, або зовсім не працює за одержаною спеціальністю. Все це 
свідчить про необхідність пошуку нових підходів до побудови програми 
професійно-педагогічної підготовки інженерів-педагогів.  

Розв’язанню цієї проблеми присвячені дисертаційні роботи 
Н. Брюханової, В. Косирєва, Л. Тархан та ін. 

На думку Н. Брюханової, структура професійної педагогічної 
підготовки інженерно-педагогічних кадрів повинна визначатися за 
допомогою компетентнісного підходу до навчання, відповідно до якого 
спочатку надаються теоретичні засади за встановленими компетенціями 
(методологічна, проектувальна, менеджерська, комунікативна, креативна, 
науково-дослідна), а потім на їх основі формуються способи діяльності 
(професійні дії) та відповідні професійно необхідні якості особистості на 
всіх технологічних етапах підготовки [3]. 

Розроблений Н. Брюхановою зміст професійно-педагогічної складо-
вої вже запроваджено в вищих навчальних закладах України в якості 
типового плану підготовки майбутніх інженерів-педагогів. Даний зміст 
сприяє формуванню педагогічної компетентності інженера-педагога та 
професійно-педагогічної спрямованості навчання. Проте, на нашу думку, 
досі не розв’язаною залишається проблема інтеграції інженерної та 
педагогічної складової професійної підготовки майбутніх інженерів-
педагогів, оскільки зміст технічних та психолого-педагогічних дисциплін 
частково перетинається тільки в курсі «Методика професійного навчання» 
та під час педагогічної практики. Переважне паралельне вивчення двох 
складових професійної підготовки дозволяє сформувати відокремлені 
технічні знання та вміння інженера й педагога з широкими знаннями та 
вміннями в галузі педагогіки та психології зі слабким розумінням сутності 
предметів, які він викладає. 

Російським дослідником у галузі інженерно-педагогічної освіти 
В. Косирєвим запропоновано механізм відбору змісту методичної 
підготовки фахівців на основі компетентнісного підходу. Вчений 
стверджує, що компетентності являють собою багатопланові й багато-
структурні характеристики якості підготовки студентів, критерії та оцінки 
яких досі не є повною мірою стандартизовані. Компетентність не можна 
трактувати як суму предметних знань і умінь. Вона, швидше, набувається в 
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результаті навчання як нова якість, що погоджує знання та вміння зі 
спектром інтегративних характеристик якості підготовки, у тому числі з 
вмотивованістю до навчальної та майбутньої професійної діяльності і 
здатністю застосовувати отримані знання та вміння на практиці [4]. У той 
же час, компетенція залежить не тільки від кваліфікації, а й від 
планованого виду професійної діяльності випускника. Даний феномен 
необхідно враховувати при формуванні складу компетентностей з метою 
відбору змісту підготовки, більш адекватної сучасним вимогам до 
професійно-орієнтованого педагогічного процесу. 

З проведеного Н. Брюхановою [3] аналізу щодо підходів до 
встановлення видів професійних компетентностей та компетенцій 
інженера-педагога випливає, що підставою для утворення різних видів 
компетентностей (компетенцій) є види загальнолюдської чи професійної 
діяльності з тим чи іншим ступенем узагальненості. Виділення видів 
діяльності не позбавлене протиріч і має умовний характер: ступінь їх 
узагальненості встановлюється дослідником, як правило, інтуїтивно, а, 
отже, і умовним є виділення на їхній основі компетенцій. Тому потрібно 
розробити інший підхід до визначення видів професійних компентностей 
інженера-педагога, який би дозволив інтегрувати інженерну та психолого-
педагогічну складові професійної підготовки майбутнього фахівця.  

Оскільки професійну компетентність фахівця складають знання, 
уміння та здатність їх застосовувати до розв’язування реальних 
професійних задач, то за основу нового підходу щодо визначення 
професійних компетентностей інженера-педагога комп’ютерного профілю, 
на нашу думку, доцільно обрати структуру його праці при здійсненні 
виробничого процесу. Крім того, оскільки професійна діяльність інженера-
педагога має інтегральну природу, то професійні компетентності такого 
фахівця є інтерованими, або дуальними [5].  

Наше припущення повністю узгоджується з думкою В. Косирєва. 
Ним запропоновано організувати підготовку інженерів-педагогів таким 
чином, що методична підготовка педагога професійного навчання 
завершує його психолого-педагогічну підготовку; вона об’єднує і інтегрує 
інші види підготовки: соціально-гуманітарну, природничо-наукову, 
загальнопрофесійну, галузеву; озброює студентів узагальненими спосо-
бами професійної діяльності [4]. Систему методичної підготовки педагога 
професійного навчання утворюють базові, профільні та дисципліни за 
вибором: «Методика професійного навчання», «Методика виховної 
роботи», «Педагогічні технології», «Часні методики викладання», 
«Технічні засоби навчання», а також педагогічні практики [4]. На думку 
вченого, знання, уміння та навички слід розуміти як засвоєння дій. Знання 
є інформаційно-подібною стороною дії, а операції, за допомогою яких вона 
здійснюється, - її процесуальною стороною. Обидві ці сторони знаходяться 
в нерозривній єдності: засвоєння знань і застосування їх на практиці 
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відбувається одночасно в процесі дії. Даний підхід дозволяє розглянути 
методичну підготовку педагога професійного навчання не з точки зору 
передачі студенту певної суми знань з дисциплін, а з точки зору 
формування конкретних видів і способів методичної діяльності. 
Формування ЗУН в ході методичної підготовки характеризується як 
процес освоєння методичних дій. 

Описаний підхід до розробки методичної підготовки педагогів 
професійного навчання за В. Косирєвим, на нашу думку, є доцільним при 
проектуванні змісту професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
комп’ютерного профілю, оскільки дозволяє врахувати дуальність 
педагогічної діяльності такого фахівця. Крім того, ми погоджуємося із 
вченим, що до плану підготовки інженерів-педагогів необхідно внести таку 
начальну дисципліну, як «Часні методики викладання», проте в умовах 
традиційної предметної системи навчання та через обмежений обсяг знань 
із технічних дисциплін викладача повноцінне та якісне викладання цієї 
дисципліни є неможливим.  

Отже, проведений аналіз сутності та проблем проектування змісту 
професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного 
профілю дозволив нам зробити висновок, що зміст підготовки в умовах 
компетентнісного підходу повинен будуватися на змісті професійних 
компетентностей і враховувати дуальність та бінарність професійної 
діяльності такого фахівця.  

Розв’язання даної проблеми проектування змісту професійної 
підготовки майбутніх фахівців ми бачимо в розробці системи професійних 
дуальних компетентностей інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, 
як фахівців з подвійною кваліфікацією, яка передбачає виконання 
специфічної дуальної діяльності, спільної як для інженера, так і для 
викладача спеціальних дисциплін. 

Розроблений таким чином дуальний зміст сприятиме:  
– формуванню професійних дуальних компетентностей майбут-

нього інженера-педагога; 
– оптимізації навчального процесу; 
– формуванню професійної спрямованості навчання та особистості 

студентів; 
– розвитку саморефлексії студентів і, як наслідок, підвищенню 

якості їх навчання з технічних дисциплін. 
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АНАЛІЗ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ  
В КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ БІЗНЕС-СТУДЕНТІВ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 

Метою статті є аналіз викладання іноземних мов у економічних 
вищих закладах освіти Європейського Союзу. Зазначається, що в основу 
професійної іншомовної підготовки в європейських вузах покладені 
загальні тенденції європейської мовної політики, основні напрями 
діяльності ЄС в галузі іншомовної підготовки, зокрема концепція 
множинної ідентичності.  

Ключові слова: множинна ідентичність, диверсифікація, віртуалі-
зація, відкритість. 

 
Целью статьи является анализ преподавания иностранных языков у 

экономических высших учебных заведениях Европейского Союза. 
Отмечается, что в основе профессиональной иноязычной подготовки в 
европейских вузах лежат общие тенденции европейской языковой 
политики, основные направления деятельности ЕС в области иноязычной 
подготовки, в частности концепция множественной идентичности.  

Ключевые слова: множественная идентичность, диверсификация, 
виртуализация, открытость. 

 
The aim of the paper is to analyze the teaching of foreign languages in 

economic higher educational institutions of the European Union. It has been 
noted that the general trends of European language policy and key objectives of 
the EU in the field of foreign language training shape the foundation of 
professional foreign language training in European universities. The concept of 
multiple identities results in polylingualism in European business school. 

Key words: multiple identity, diversity, virtualization, openness, 
polylingualism. 
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Соціальне замовлення суспільства, створення Європейського 
простору вищої освіти вимагають переоцінки ставлення до іншомовної 
підготовки у вищій школі. Необхідність вивчення європейського досвіду, 
загальноєвропейських механізмів із забезпечення якості цього сегменту 
освіти, зокрема у вищих навчальних закладах економічного профілю, і 
зумовлюють актуальність нашої статті. 

В основу модернізації професійної іншомовної підготовки в країнах 
ЄС покладені загальні тенденції європейської мовної політики та основні 
напрями діяльності ЄС в галузі іншомовної підготовки. Одна з таких 
тенденцій – це тенденція до полілінгвізму. Проте в нашому дослідженні ми 
вже обгрунтували і необхідність мови міжнаціонального спілкування в 
епоху глобалізації. Як нам видається, виникає певне протиріччя між 
існуванням lingua franca та етнокультурною ідентичністю, отже, 
тенденцією до полілінгвізму. Намагаючись знайти шляхи вирішення 
протиріччя, ми проаналізували низку робіт зарубіжних дослідників. Нашу 
увагу привернула концепція множинної ідентичності (Н. Александрова, 
М. Губогло, В. Курске, В. Смокотін, Дж. Беррі (J. Berry), В. Білефельдт 
(W. Bielefeldt), Г. Брутер (H. Bruter), М. Брюдер (M. Bryder), С. Дачезне 
(S. Duchesne), Т. Еріксен (Th. Eriksen), А. Фуентес (A. Fuentes), Л. Гетце 
(L. Götze), Дж. Габермас (J. Habermas), Е. Горват (E. Horvath), М. Кремер 
(M. Kremer), В. Кюмліка (W. Kymlicka),У. Рінне (U. Rinne), С. Шюллер 
(S. Schüller), К. Ціммерманн (K. Zimmermann), А. Шульте (A. Schulte), 
А. Сен (A. Sen), Е. Штайніке (E. Steinicke), А. Вальєнт (A. Valjent), 
Б. Вагнер (B. Wagner), В. Вельш (W. Welsch) та ін.).  

Наш інтерес пояснюємо тим, що проблема етнічної ідентичності є 
надзвичайно гострою та актуальною в сучасних умовах. Саме вона 
зумовлює мовну політику глобалізованого світу. Тому, формулюючи мету 
статті як аналіз викладання іноземних мов в економічних вищих закладах 
Європейського Союзу, шлях до її реалізації ми вбачаємо, зокрема, у 
розгляді концепції множинної ідентичності як бази для полілінгвізму в 
європейських вузах. 

Зауважимо, що на феномен етнічної ідентичності помітно вплинули 
процеси глобалізації. По суті, в епоху глобалізації відбувається процес 
змішання різних культур, представники яких і відповідні мови сприймають 
як рідну та користуються ними нарівні з рідною. Тобто, йдеться про 
множинну етнокультурну ідентичність, яка в багатьох роботах 
позиціонується з терміном «європейська ідентичність». Формування 
європейської ідентичності – базове завдання для успішного функціо-
нування Європейського Союзу – унікального інтеграційного об’єднання 
європейських країн. Не можна не погодитися з твердженням, що кожний 
європейський народ привносить в загальну ідею Єдиної Європи власні 
неповторні риси. Європа як ідея – динамічний концепт. Вона знаходиться в 
постійному русі, доповненні, збагаченні, а також в постійному пошуку 
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(Андрійчук О., 2006) [1]. Більшість зазначених вище дослідників 
підкреслює, що європейська ідентичність не суперечить національним 
ідентичностям, навпаки, вони доповнюють одна одну. Проте глибокий 
аналіз цієї міждисциплінарної проблеми, якою займається соціологія, 
філософія, психологія, культурна антропологія тощо, не є предметом 
нашого дослідження. Ми лише констатуємо, що без урахування множинної 
ідентичності неможливо вибудувати ефективну мовну політику. Вивчення 
праць зазначених авторів, документів Ради Європи підтвердило наше 
припущення, що в основу мовної політики багатомовного і 
полікультурного Європейського Союзу покладена саме концепція 
множинної ідентичності, яка дає можливість збереження і підтримання 
культурного і мовного розмаїття. Завдяки їй прослідковується і чітка 
тенденція до комплементарного (термін В. Смокотіна, 2012) вирішення 
протиріччя між мовою міжнаціонального спілкування та полілінгвізмом 
[2]. Загальні тенденції європейської мовної політики та основні напрями 
діяльності ЄС в галузі іншомовної підготовки покладені в основу 
професійної іншомовної підготовки в європейських вищих закладах освіти. 
В цьому зв’язку слід відмітити, що єдиних вимог до іншомовної 
підготовки у професійних вищих начальних закладах ЄС, якоїсь єдиної 
уніфікованої системи навчання іноземних мов не існує. Принцип 
субсидіарності, який передбачає повну відповідальність кожної країни ЄС 
за організацію системи освіти, фахове навчання та зміст освіти, 
розповсюджується і на іншомовну підготовку [6]. Вузи країн-учасниць 
реалізують навчальний процес з вивчення іноземних мов, адаптуючи його 
до соціального замовлення, конкретних реалій, вимог ринку праці тощо. В 
той же час євроінтеграція та глобалізація, які посилюють та розвивають 
взаємну залежність на міжнародному рівні, встановлюють партнерство, 
зумовлюють добровільний рух в одному напрямку, спонукають заклади  
вищої освіти в галузі іншомовної підготовки опиратися на 
загальноєвропейські тенденції.  

Як ми вже зазначали у попередніх розділах дослідження, саме вузи 
покликані розвивати європейські аспекти, стандарти освіти шляхом 
викладання та розповсюдження в першу чергу мов держав – учасниць ЄС, 
запроваджуючи полілінгвізм; сприяти академічній співпраці, розвиваючи 
обмін студентами та викладачами, заохочуючи їх мобільність, розвиваючи 
дистанційне вичення іноземних мов тощо. Ці загальні тенденції 
охоплюють весь єдиний європейський освітній простір. Це – сукупність 
багатьох національних освітніх систем, специфічна мегасистема зі своїми 
особливими зв’язками і стосунками, мета якої – створення можливостей 
для розвитку і самореалізації особистості в умовах єдиної Європи. Без 
вільного володіння іноземними мовами ця мета недосяжна. Тому у сфері 
вищої професійної освіти і представлена широка мережа різних форм, 
напрямів, методів, технологій тощо вивчення іноземних мов, які покликані 
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задовільнити попит на освітньому ринку. Все викладене стосується і 
підготовки бізнес-студентів. Ми спробували проаналізувати, як 
організоване викладання іноземних мов в економічних вузах країн ЄС і чи 
відповідає воно загальним європейським тенденціям. З цією метою ми 
вивчили низку матеріалів: документи Єврокомісії з проблем навчання 
іноземних мов; дисертаційні дослідження та статті з проблем вищої 
професійної освіти в країнах ЄС (Д. Апезова, Л. Каримова, Н. Кубанєва, 
О. Олейникова, Є. Соколова, Ф. Шіммельфенніг (F. Schimmelfennig); праці 
вітчизняних дослідників з порівняльної педагогіки (Ю. Закаулова, 
Т. Кучай, В. Марченко та ін ); публікації, розміщені в Інтернет, та рекламні 
матеріали мережевого ринку освітніх послуг щодо навчання в економічних 
вищих навчальних закладах Європи; навчальні плани престижних 
європейських університетів та факультетів, які входять до Союзу 
європейських економічних шкіл менеджменту (Community of European 
Management Schools – CEMS), зокрема Празького державного економіч-
ного університету, Лондонської школи економіки (London School of 
Economics), Роттердамського університету ім. Еразма (Erasmus Universiteit 
Rotterdam), Копенгагенської бізнес-школи (Copenhagen Business School), 
Віденського економічного університету (Wirtschaftsuniversität Wien), 
Стокгольмської школи економіки (Stockholm School of Economics). Аналіз 
зазначених вище матеріалів є для нас основою для узагальнюючих 
висновків. Зокрема, незважаючи на все різноманіття форм організації 
іншомовної підготовки в економічних вузах, чітко простежуєься 
відповідність загальній тенденції до диверсифікації, віртуалізації та 
відкритості систем іншомовної підготовки.  

Диверсифікація в документах Єврокомісії розглядається як 
інструмент, що дозволяє особистості з різним рівнем іншомовної 
підготовки отримати потрібні їй нові знання, навички, вміння з іноземних 
мов відповідно до особистісних цілей і мотивації та за рахунок 
розширення сфер діяльності, використання нових методичних підходів і 
прийомів, впровадження в програми з вивчення іноземних мов 
інноваційних технологій. Диверсифікація поширюється також і на 
наповнення академічних груп в залежності від рівня володіння іноземною 
мовою. Зрозуміло, що в цьому випадку студенти не захочуть вивчати одну 
і ту ж саму мову, що зумовлює виникнення нових підходів, які 
забезпечують персоніфіковане навчання. Інакше кажучи, йдеться про 
автономію студента, про свободу вибору.  

Що стосується віртуалізаціїї, то, як засвідчив аналіз Інтернет-ринку 
освітніх послуг, зараз поряд із реальною системою існує і віртуальна 
система неперервної іншомовної підготовки. Розроблено Європейський 
проект віртуальної іншомовної підготовки «Креативне і відкрите навчання 
іноземних мов у віртуальних світах» («Creative and Open Language Training 
in Virtual Worlds V-Lang» (2009)) [4]. Метою проекту є створення 
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віртуального 3D простору вивчення іноземних мов. Проект V-Lang 
спрямований на застосування інноваційних форм навчання із 
використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Крім того, 
широко застосовуються технології, що дозволяють працювати в 
синхронному режимі реального часу (Skype, Moodle, віртуальні класи). На 
Інтернет-ринку з’явилися і асинхронні технології – блоги, записи для 
завантаження на персональні аудіоплейєри тощо. Асинхронні технології 
надають великі можливості для вивчення іноземної мови, оскільки 
моделюють іншомовне середовище. Інтенсивно розвиваються також і 
мобільні технології (MALL), які поступово витісняють CALL – 
комп’ютерні засоби навчання [3]. Тобто, спостерігаємо, що на основі 
інноваційних технологій система іншомовної підготовки перетворюється 
на інтерактивне середовище і стає доступною для дистанційної освіти. 
Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій зумовлює реалі-
зацію принципу відкритості навчання. В програмних документах ЄС 
відкриті освітні ресурси визначаються як матеріали, що використовуються 
для підтримки освіти, знаходяться у вільному доступі, їх можна 
багаторазово використовувати, змінювати, ними можуть користуватися всі 
бажаючі [5]. 

Таким чином, відкритість навчання дає студентам право брати участь 
у побудові індивідуальної траєкторії неперервної іншомовної освіти, 
постійно розвиваючи міжкультурну та лінгвістичну компетенцію. Тобто, 
ми спостерігаємо тенденцію до змін в іншомовній підготовці, які 
стосуються як змісту, так і форми організації навчання. Головний акцент 
робиться на навчанні в співпраці.  

Проаналізована нами діяльність зазначених вище економічних вузів 
Європи в галузі іншомовної підготовки здійснюється в руслі європейської 
мовної політики. Багато мовних проектів цих вищих навчальних закладів 
безпосередньо підтримуються Єврокомісією. Узагальнюючи результати 
аналізу, відзначимо, що в європейських вузах ми помітили певні 
відмінності лише в формах організації навчання з оволодіння іноземними 
мовами. Зокрема, в економічних університетах Східної Європи зазвичай 
переважають знайомі нам традиційні академічні форми роботи: 
обов’язкове відвідування занять з іноземної мови, наявність факультетів, 
кафедр іноземних мов зі своїми навчальними програмами тощо. Це 
стосується, наприклад, Празького державного економічного університету, 
де вивчаються англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, 
російська, португальська, шведська, китайська та арабська мови. Проте 
студенти самі вибирають мови для вивчення та їх кількість. Кінцевим 
результатом навчання є володіння мовою у відповідності до п’яти рівнів 
складності, запропонованих університетом [7]. В економічних же вузах 
Західної Європи створені спеціальні лінгвістичні центри, які 
організовують навчання іноземних мов. Наприклад, в London School of 
Economics навчання координується за допомогою різноманітних проектів, 
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зокрема: The LUCIDE (підтримуваний Європейською комісією проект, 
спрямований на розвиток комунікації в мультилінгвальному і 
мультикультурному ЄС та за його межами; the EXPLICS project, метою 
якого є покращення лінгвістичної компетенції студентів шляхом створення 
моделі ефективної мовної практики (англійська, іспанська, італійська 
мови) через Інтернет-курси; проект поширення китайської мови на сферу 
соціальних наук, який стимулює студентів створювати актуальні ток-шоу 
китайською мовою тощо.  

Мовний і навчальний центр Роттердамського університету (Language 
& Training Centre of Erasmus University Rotterdam) пропонує для вивчення 
голландську, китайську, англійську, французьку, німецьку мови, розробляє 
програми, проводить семінари тощо. В основу діяльності мовних курсів 
покладені Загальноєвропейські рекомендації (Common European Framework 
of Reference (CEFR)). Викладання здійснюється із залученням носіїв мови 
країн, мова яких вивчається. Language & Training Centre розробляє разом із 
обов’язковими начальними програмами і індивідуальні/факультативні 
програми на прохання факультетів, співробітників, студентських груп, які 
відповідають рівню їх іншомовної підготовки.  

В школі бізнесу Копенгагена (Copenhagen Business School) 
англійською мовою розроблені бакалаврські, магістерські, докторські 
навчальні програми різного рівня з економіки підприємництва та сучасних 
іноземних мов для міжкультурного професійного спілкуванняю. Нашу 
увагу привернула міждисциплінарна магістерська програма «Бізнес, мова і 
культура» (the Business, Language and Culture programme). Вона 
розрахована на студентів з різних країн з різним рівнем бакалаврської 
підготовки (в цьому освітньому закладі навчається 49–50 % студентів з 
усього світу). Програма користується великим попитом, оскільки 
фокусується, зокрема на етичній та корпоративній соціальній відпові-
дальності бізнесу. 

У Віденському економічному університеті (Wirtschaftsuniversität 
Wien) функціонує спеціальний факультет іншомовного бізнес-спілкування 
(Department für Fremdsprachliche Wirtschaftskommunikation), в структуру 
якого входять інститут бізнес-комунікації англійською мовою (Institut für 
Englische Wirtschaftskommunikation), інститут романських мов (Institut für 
Romanische Sprachen), де вивчається французька, іспанська, італійська, 
румунська мови, а також каталонська, португальська, бразильська; 
інститут слов’янських мов ( Institut für Slawische Sprachen), де представлені 
російська, чеська, польська, сербська, боснійська, а також японська, 
китайська, турецька мови. Мовні центри вказаних інститутів працюють 
над розробкою спеціальних програм і мультимедійних ресурсів для 
автономного навчання студентів відповідно до рівня володіння ними 
мовами.  

Стокгольмська школа економіки (Stockholm School of Economics) – 
приватний вищий навчальний заклад із дочірніми освітніми закладами в 
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Латвії (Рига), Гельсінки (Фінляндія), Санкт-Петербурзі (Росія) та 
дослідницьким інститутом в Токіо (Японія) – European Institute of Japanese 
Studies. Всі навчальні програми розроблені англійською та шведською 
мовою, які зобов’язані вивчати, зокрема і студенти-іноземці. 

Таким чином, на прикладі провідних європейських економічних 
вищих освітніх закладів ми спостерігаємо чітко окреслену тенденцію до 
полілінгвізму, а також до посилення ролі англійської мови як lingua franca. 
В той же час англійська мова виконує функцію не стільки іноземної мови 
із властивою їй етнокультурною складовою, скільки виступає в ролі мови 
міжнаціонального спілкування, мови викладання, яка не вимагає засвоєння 
певної системи національних цінностей, не нав’язує певних політичних, 
економічних чи культурних поглядів. Отже, підтверджується м’яке 
вирішення протиріччя між множинною етнокультурною ідентичністю та 
lingua franca, про що йшлося вище, та відповідність іншомовної підготовки 
в економічних вузах Європейського Союзу основним тенденціям мовної 
політики ЄС.  

Що стосується подальших перспектив дослідження проблеми, то, як 
нам видається, зусилля слід спрямувати на оцінку можливості 
застосування європейського досвіду в українській економічній вищій 
школі, на умови його реалізації та творчий розвиток із врахуванням наших 
реалій, особливостей та власних надбань в галузі іншомовної підготовки.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ І НАВИЧОК  
 

У статті розглянуто окремі аспекти формування у майбутніх 
економістів управлінських умінь та навичок. Висвітлено погляди учених на 
володіння студентами-економістами необхідними уміннями та навичками 
управлінської діяльності. Охарактеризовано особисті якості економістів, 
розвиток яких необхідно забезпечити у процесі формування управлінських 
умінь і навичок. Подані результати анкетування студентів вищих 
навчальних закладів України щодо формування умінь та навиків 
управлінської діяльності. 

Ключові слова: майбутні економісти, управлінські уміння та 
навички, управлінська діяльність. 

 
В статье рассмотрены отдельные аспекты формирования у 

будущих экономистов управленческих умений и навыков. Освещены 
воззрения ученых на владение студентами-экономистами необходимыми 
умениями и навыками управленческой деятельности. Охарактеризованы 
личные качества экономистов, развитие которых необходимо обеспечить 
в процессе формирования управленческих умений и навыков. Представлены 
результаты анкетирования студентов высших учебных заведений 
Украины по формированию умений и навыков управленческой 
деятельности. 

Ключевые слова: будущие экономисты, управленческие умения и 
навыки, управленческая деятельность. 

 
The article deals with some aspects of future economists management 

skills. The views of scientists concerning specific management skills of future 
professionals and economists are highlighted. Personal characteristic features 
of economists characterized, as whose development is essential for the 
formation of management skills have been characterized. The results of a survey 
of students in higher educational establishments of Ukraine on the formation of 
management activities skills are given. 

Key words: future economists, management skills, management activities. 
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З модернізацією економічної системи в Україні, появою підприємств 
різних форм власності змінилися і запити суспільства до підготовки 
фахівців-економістів. Сучасні організації економічного профілю потре-
бують фахівців, спроможних реалізовувати інноваційні проекти, 
здійснювати пошук найбільш раціональних та ефективних методів і форм 
управління організацією, вирішувати комплекс перспективних проблем 
розвитку організації, адже формування у випускників вищих економічних 
навчальних закладів управлінської культури вважають на сьогодні одним 
із пріоритетних завдань фахової підготовки майбутнього економіста. 
Вирішення цього завдання сприятиме підвищенню якості вищої освіти 
майбутніх економістів, формуванню їхньої компетентності, створенню 
умов для більш досконалої організаційної гармонійності системи освіти, 
що суттєво впливатиме на рівень конкурентоспроможності фахівців 
економічного профілю на державному та міжнародному ринках праці. 

Аналіз управлінської діяльності як окремий напрям наукових 
розробок привернув пильну увагу вчених у нашій країні тільки у другій 
пол. ХХ ст., проте у зв’язку з потребами практики, викликаними, в першу 
чергу, політичними та соціально-економічними перетвореннями, ця 
проблематика досить швидко стала предметом дослідження багатьох 
учених. Різні аспекти підготовки професійних керівників розглядаються в 
роботах педагогів, психологів, економістів, менеджерів (В. О. Безбородий, 
Н. А. Болтачеєва, Л. Л. Влодарська-Зола, Ю. М. Ємельянов, В. А. Левін-
цова, Е. Е. Лінчевський, В. П. Пугачов, В. П. Черевко та ін.).  

Проблемами формування інформаційно-аналітичних умінь майбут-
ніх економістів у процесі вивчення дисциплін циклу природничо-наукової 
підготовки займається О. П. Кошова. Психолого-педагогічні аспекти 
формування умінь і навичок розкриті в роботах В. М. Гриньової, 
С. І. Кисельгофа, Є. О. Мілеряна, А. М. Москаленко, К. К. Платонова, 
Н. Ф. Тализіної, К. Д. Ушинського та ін.  

Актуальною, проте недостатньо дослідженою є проблема форму-
вання управлінських умінь і навичок майбутніх економістів у вищих 
навчальних закладах.  

Метою статті є вивчити окремі аспекти формування у майбутніх 
економістів умінь та навичок здійснення управлінської діяльності.  

Складність здійснення управлінської діяльності сьогодні значно 
зростає, оскільки керівникам потрібно діяти в умовах ринку, конкуренції, 
значних соціально-політичних та економічних перетворень, глобалізації 
суспільства. Все це висуває підвищені вимоги до рівня управлінських 
умінь і навичок сучасних економістів.  

Управлінські уміння майбутніх економістів являють собою 
застосування знань у практичній управлінській діяльності. Уміння 
економістів є відносно стійкими характеристиками їх особистості і 
залежать як від об’єктивної структури діяльності, так і від їх загальних 
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здібностей (уміння слухати, проводити наради тощо).  
Управлінські навички майбутніх економістів залежать, в основному, 

від стажу їх роботи і являють собою вироблення певних управлінських 
стереотипів професійної поведінки (навички встановлення ділових 
контактів, розмов по телефону тощо). 

Сьогоднішній економіст виробничого підприємства, організації чи 
установи, як зазначає С. Редько, потребує глибоких професійних знань, 
умінь, вміння творчо оцінювати виробничу ситуацію; повинен мати 
розвинені управлінські здібності та володіти навичками прийняття 
управлінських рішень [3]. 

І. Д. Ярощук вважає, що економіст повинен володіти низкою умінь, 
без яких він не зможе виконувати певні професійні дії. З-поміж основних 
комунікативних умінь економіста, на думку автора, варто виділити такі, 
як: уміння розуміти та реагувати на сказане співрозмовником у 
професійних ситуаціях спілкування (на основі знань мови професії та 
навичок застосування професійної термінолексики економіст може 
побудувати ефективну комунікативну взаємодію, яка передбачає як 
розуміння поданої співрозмовником інформації, так і певну реакцію у 
відповідь); уміння прогнозувати розвиток діалогу та реакцію співроз-
мовника (використання знань психологічних особливостей особистості, 
техніки ведення діалогу та професіограми різноманітних професій 
допоможе економісту передбачити розвиток діалогу ще на його початковій 
фазі та наперед визначити можливі варіанти відповідей співрозмовника з 
метою уникнення непорозуміння чи одержання небажаного результату 
комунікативної співпраці); уміння направляти діалог, враховуючи цілі 
професійної діяльності (іноді, маючи на меті досягнення певного 
результату, економіст може спрямовувати діалог у потрібне йому русло 
завдяки знанням діалогічних форм професійного мовного спілкування та 
володінню технікою їх ведення); уміння створювати та підтримувати 
доброзичливу атмосферу спілкування (використання знань стандарти-
зованих норм мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету ділового 
спілкування допоможуть економісту позитивно налаштувати співрозмов-
ника, створивши сприятливий психологічний клімат та виявивши таким 
чином своє добре ставлення до партнера по спілкуванню) [4]. 

Нове покоління економістів, на думку П. Є. Минко, Т. Л. Столяренко 
і С. О. Доценко, повинно, перш за все, вміти прогнозувати ситуацію, знати, 
яким чином діяти, оцінювати негативні наслідки від прийняття 
управлінського рішення щодо керування відповідними процесами та 
системами [2]. 

У процесі формування управлінських умінь і навичок необхідно 
забезпечити розвиток особистісних якостей, важливих для успішної 
управлінської діяльності майбутніх економістів – активності, незалеж-
ності, ініціативності, самостійності тощо; здатності організовувати 
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діяльність, що полягає у плануванні та забезпеченні належного досягнення 
запланованих результатів; умінь працювати з людьми, ефективно 
спілкуватися, розуміти та враховувати індивідуальні особливості людей, 
створювати позитивну соціально-психологічну атмосферу тощо; умінь 
вирішувати практичні завдання відповідно до умов конкретних ситуацій; 
нестереотипно, осмислено, творчо використовувати засвоєні знання, 
уміння, навички; здатності до глибокого, всебічного аналізу інформації, як 
умови прийняття ефективних рішень.  

Одним із засобів, що спрямовані на набуття майбутніми 
економістами вмінь керувати виробничим процесом, орієнтуватися в 
конкретних ситуаціях, оперативно і творчо вирішувати практичні 
завдання, на думку Г. І. Матукової, є залучення студентів до моделювання 
професійних ситуацій, програвання рольових ігор, участі у проектній 
діяльності тощо. Участь студентів у розв’язанні різноманітних професій-
них ситуацій через розмаїття методів не лише збагачує їх економічний 
досвід, але й позитивно впливає на інтелектуальний розвиток, дає уявлення 
про характер навчальних завдань, які передбачається вирішувати на 
сучасному ринку [1, с. 108]. 

Усвідомлення студентами значущості управлінських умінь і навичок 
є важливим етапом їх формування у майбутніх економістів у процесі 
підготовки у вищих навчальних закладах.  

З метою виявлення наявності у студентів умінь та навичок 
здійснення управлінської діяльності, нами було проведено анкетування 384 
студентів вищих навчальних закладів України, зокрема, 45 студентів 
Бердянського державного педагогічного університету, 49 студентів 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 50 студентів 
Київського університету туризму, економіки і права, 81 студент 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 
51 студент Відкритого міжнародного університету розвитку людини 
«Україна», 58 студентів Луцького інституту розвитку людини університету 
«Україна», та 50 студентів Міжнародного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степана Дем’янчука. 

Аналіз відповідей опитаних студентів щодо володіння окремими 
уміннями та навиками управлінської діяльності, а саме: брати участь у 
дискусіях, відстоювати свою точку зору, приймати управлінські рішення 
та здійснення оцінки роботи кадрів у процесі контролю за їх діяльністю 
дав змогу отримати наступні результати (рис. 1). Аналіз наданих 
відповідей студентів на питання стосовно володіння уміннями брати 
участь у дискусіях, відстоювати свою точку зору свідчить про те, що 
володіють уміннями 51,41 % опитаних; недостатньо володіють уміннями – 
31,63 % студентів; не володіють – 11,99 %; важко було відповісти – 4,98 % 
опитаних.  

Відповіді студентів щодо уміння здійснення оцінки роботи кадрів у 
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процесі контролю за їх діяльністю дещо відрізняються. Так, володіють 
уміннями – 23,38 % респондентів; володіють, але недостатньо – 40,78 % 
студентів; не володіють – 22,18 % опитаних; було важко відповісти – 
12,66 % студентів.  

Важливе значення для формування управлінської культури 
економістів мають навички прийняття управлінського рішення. З метою 
виявлення наявності у студентів ВНЗ навичок прийняття управлінських 
рішень, в анкету було включене це запитання. Відповіді опитаних 
студентів дозволяють констатувати, що 35,22 % респондентів володіють 
навиками прийняття управлінського рішення; 42,26 % студентів 
недостатньо володіють; 12,26 % опитаних – не володіють; 10,26 % – було 
важко відповісти на поставлене запитання. 

 

 
 

Рис. 1. Розподіл відповідей студентів, опитаних  
про володіння управлінськими уміннями та навиками (%) 

 
Отже, аналіз анкетування студентів економічного профілю вищих 

навчальних закладів свідчить про те, що володіють управлінськими 
уміннями і навичками, необхідними для володіння високою управлінською 
культурою, близько половини опитаних студентів. 

Дослідження управлінських умінь і навичок, необхідних для 
формування управлінської культури майбутніх економістів, є актуальним і 
перспективним, зокрема, проблема визначення форм і методів формування 
цих умінь і навиків може бути предметом подальшого дослідження й 
аналізу. 
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