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СЕКЦІЯ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

УДК 378.014:016

О ПРОЕКТИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Алиева Севиндж Сардар кызы, 
и. о. доцента кафедры педагогики

Бакинский государственный университет

В статье рассматривается изменение современного образования и парадигмы преподавания и обу-
чения перед лицом глобальных проблем, а также последствия социальных преобразований в сфере об-
разования. Рассматриваются педагогические средства и методы формирования у учащихся (учеников, 
студентов, гражданских лиц и любого обучаемого) знаний, способностей и навыков XXI века, оценки 
их качества и обобщения передового педагогического опыта образования и обучения. Представлена 
концептуальная структура образования и обучения, объединяющая 5 элементов и состоящая из 3 ком-
понентов. Эта модель включает в себя следующие компоненты и элементы: учебную (обучающую/
обучаемую) среду, учебный процесс, результаты обучения, роль ученика и преподавателя, а также пре-
подавателя-фасилитатора и модератора (TMPNM). Концептуальной основой этой модели является син-
тез других педагогических парадигм и методов, которые могут отвечать требованиям образовательной 
парадигмы XXI века. В статье рассматривается содержание дидактического образования, дидактиче-
ский метод и методология используются в качестве форм обучения и преподавания этого содержания, 
а точнее – стилей обучения. В целом стратегия дидактики заключается в единстве созданной теории и 
наработанной практики о самосознании самого ученика и педагога.

Ключевые слова: глобальные вызовы, интердисциплинарное образование и обучение, умения, 
навыки, педагогические парадигмы, трехкомпонентная модель.

У статті розглядається зміна сучасної освіти й парадигми викладання та навчання у зв’язку з гло-
бальними проблемами, а також наслідки соціальних перетворень у сфері освіти. Розглядаються педаго-
гічні засоби й методи формування в учнів (учнів, студентів, цивільних осіб і будь-кого, хто навчається) 
знань, здібностей і навичок XXI століття, оцінки їх якості та узагальнення передового педагогічного 
досвіду освіти й навчання. Представлена концептуальна структура освіти та навчання, яка об’єднує 
5 елементів і складається з 3 компонентів. Ця модель включає в себе такі компоненти й елементи:  
навчальне (таке, що навчає/ те, яке навчають) середовище, навчальний процес, результати навчання, 
роль учня та викладача, а також викладача-фасилітатора й модератора (TMPNM). Концептуальною ос-
новою цієї моделі є синтез інших педагогічних парадигм і методів, які можуть відповідати вимогам 
освітньої парадигми XXI століття. У статті розглядається зміст дидактичної освіти, дидактичний метод 
та методологія використовуються як форми навчання й викладання цього змісту, а точніше – стилів 
навчання. Загалом стратегія дидактики полягає в єдності створеної теорії та напрацьованої практики 
про самосвідомість самого учня й педагога.

Ключові слова: глобальні виклики, інтердисциплінарна освіта та навчання, уміння, навички, педа-
гогічні парадигми, трикомпонентна модель.

Aliyeva Sevinj Sardar. ON THE DESIGNING OF THE MODERN HIGHER EDUCATION IN THE CON-
DITIONS OF GLOBALIZATION

The article reviews the changes in the modern education and teaching paradigm in the face of global prob-
lems, including the consequences of the social reforms in education. The article examines the pedagogical 
methods and tools of formation of the 21st century knowledge, skills and capabilities at students, (pupils, 
university students, and any other person involved in the education process), evaluation of its quality and 
generalization of the advanced pedagogical experience. The article presents the conceptual education struc-
ture, uniting 5 elements and consisting of 3 components. This model includes the following components and 
elements: the teaching (teaching/learning) environment, the learning process, the learning outcomes, the role 
of the student and the teacher, and the facilitator and moderator (TMPNM). The conceptual basis of this model 
is the synthesis of other pedagogical paradigms and methods that can meet the requirements of the education-
al paradigm of the 21st century. The article considers the content of didactic education, the didactic method 
and methodology are used as the forms of teaching this content, or rather, the styles of teaching and learning.  
In general, the strategy of didactics is the unity of the created theory and the developed practice of self-aware-
ness of the student and teacher.

Key words: global challenges, interdisciplinary education and training, skills, pedagogical paradigms, 
three-component model.
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Постановка проблемы. Временной 
отрезок, начиная с 90-х годов прошлого 
века до первых двух десятилетий XXI века, 
можно описать как период социокультур-
ных, политических, экономических, науч-
но-интеллектуальных, образовательных, 
информационных и коммуникационных 
технологий.

Последние волны глобализации и пост-
модернизма планетарного масштаба ко-
ренным образом изменили мировую эконо-
мику и с большой скоростью внедряются в 
различные аспекты социальной жизни, ци-
вилизационных процессов и культуры со-
временного общества, приводя к серьез-
ным преобразованиям инфраструктуры. 
Разумеется, образовательные учреждения 
как форма развития социально-экономиче-
ской жизни, экономики, общественных от-
ношений становятся ключевой платформой 
для серьезных преобразований в экономи-
ческой инфраструктуре, социально-поли-
тических, структурных, функциональных из-
менений и технологических переворотов. 
Традиционные образовательные модели 
XXI века в настоящее время развиваются 
в открытом конфликте на этой платформе.

Как образец синхронного развития вре-
менной и образовательной среды XXI века 
современное состояние системы образо-
вания дает возможность учесть диалектику 
и функциональное значение непрерывно-
сти и прерывности глобальных, локальных, 
социальных и культурных пространствен-
но-временных параметров как модели син-
хронного развития. Все это создает бла-
гоприятные условия для обоснования и 
изучения образовательных и обучающих 
процессов в методологическом контексте.

С этой точки зрения в современном об-
разовательном учебно-обучающем про-
цессе особую актуальность и значимость 
приобретает парадигма интердисципли-
нарного подхода. Вышеуказанные глобаль-
ные изменения и трансформации создали 
прочные предпосылки и условия для пе-
рехода от производящего промышленного 
общества к постиндустриальному обществу 
сервиса, основанному на социальных сетях 
и знаниях, управляемому на основе инфор-
мационно-коммуникационных технологий.

Вышеуказанные глобальные вызовы 
XXI века актуализировали необходимость 
для обучения и образования новой моде-
ли или парадигмы, эксперты образования 
рассматривают проблему трансформации 
формального и неформального обучения и 
образования, подчеркивая значимую роль 
новых образовательных и обучающих ме-
тодов, которые могут сыграть необходи-
мую роль в решении глобальных проблем.

В современной научной литературе 
предлагаются новые научные аргументы 
по трансформации педагогики, а также 
подчеркивается роль возобновляемых и 
изменяющихся педагогических парадигм 
в принятии образовательных и обучающих 
навыков и умений XXI века. По нашему мне-
нию, некоторые важные позиции в отноше-
нии методов и методик для формирования 
этих привычек и навыков были проигнори-
рованы. Например, хотя передача знаний 
и навыков или традиционная лекционная 
модель недостаточна для современных об-
разовательных и учебных возможностей 
и компетентности, многие традиционные 
университеты широко используют тради-
ционные лекции.

В особенности стоит подчеркнуть, что 
мы сторонники использования лекций, но 
эти лекции должны быть подготовлены в 
соответствии с требованиями нового об-
разовательного пространства и времени. 
Еще один недостаток привлекает наше 
внимание. С одной стороны, эксперты в 
области образования указывают на пре-
имущества подхода к обучаемому с точки 
зрения формирования навыков критиче-
ского мышления, умения эффективного 
общения, перспектив того же критическо-
го мышления и творческого воображения. 
С другой стороны, есть препятствия и труд-
ности в приспособлении системы образо-
вания к образовательной среде XXI века. 
Это противоречие также отражено в пере-
ходе к междисциплинарному образованию 
и обучению. Таким образом, повторная 
интерпретация статуса и роли педагогики 
в XXI веке столь же важна и актуальна, как 
поиск знаний, навыков, компетенций, уме-
ний XXI века.

Постановка задания. В контексте пер-
спектив обучения особое место занимают 
педагогические и образовательные пара-
дигмы. Педагогические условия и принци-
пы могут помочь в освоении основ знаний, 
навыков и умений XXI века и способство-
вать повышению качества преподавания 
в целом.

Изложение основного материала. 
Иногда в научной литературе используется 
выражение «парад педагогических пара-
дигм», который, на наш взгляд, не выходит 
за рамки консервативной критики. Здесь 
мы использовали выражение «конкуренция 
парадигм», употребляемое в аналитиче-
ской философии, а также «спорное поня-
тие». Мы будем использовать последнее 
выражение.

Полагаем, что обе концепции могут пол-
ностью объяснить семантику парадигмы 
как мировоззренческое понятие. Чтобы 
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определить, является ли какой-либо тер-
мин противоречивым, существует несколь-
ко критериев аналитического методологи-
ческого подхода. «Парадигма» как спорная 
концепция должна отвечать следующим 
критериям: а) нормативность; б) внутрен-
няя сложность; в) исключение существо-
вания любых неизменных минимальных 
критериев при надлежащем использова-
нии концепции. Парадигма нормативного 
понимания качества включает в себя раз-
личные ценности, например демократию, 
качество, равенство, идентичность и так 
далее.

Становится понятным, что эти понятия 
представляют собой не просто набор фак-
тов, но и конкретные концепции и объясне-
ния для более четкого понимания понятий. 
В свою очередь эти концепции и интер-
претации также могут быть оценены и обо-
снованы более конкретно. Первый крите-
рий – то, что неверно искать определение 
парадигматического понятия за пределами 
ценностей, которые оно приносит, а также 
вне нормативных дебатов и дискуссий вне 
его. Второй критерий состоит в том, что 
концепция парадигмы по существу сложна. 
В этом смысле сложные концепции, в от-
личие от простых понятий (таких как шко-
ла, стол, стулья и так далее), имеют раз-
ные значения и концептуальные аспекты. 
Принимая это во внимание, мы говорим 
о трех аспектах семантики сложного поня-
тия (понятийного поля): выводах, пробле-
ме и ценностях. Третий критерий спорных 
понятий – отказ от неизменных критериев 
в его применении и использовании.

Хотя таких критериев нет, все существу-
ющие критерии также могут быть пред-
метом спора. Спорящие стороны могут 
начать с обмена общими парадигмами, 
а после формирования новых концепций 
парадигмы по обсуждаемой категории мо-
гут постепенно меняться. Суть этой про-
цедуры заключается в том, что благодаря 
множеству концепций и теорий концепция 
педагогической парадигмы может сыграть 
важную методологическую роль в нашем 
быстро меняющемся мире, особенно в об-
разовательном пространстве и времени.

Этот подход может адаптироваться к но-
вым реалиям обучения, стимулируя каче-
ство образования, процесс, результаты, 
отношения между учениками и учителями 
и повышая эффективность оценки. Таким 
образом, обобщая споры и дискуссии, 
можно сделать вывод о том, что с учетом 
изменений, которые происходят в образо-
вательном пространстве и времени и будут 
происходить в будущем, можно классифи-
цировать также тенденции изменений пе-

дагогических парадигм образования и пре-
подавания XXI века следующим образом:

1) обучаемые – это создатели знаний 
и их управляющие. Специфическое со-
держание традиционной парадигмы лекций 
состоит в заучивании и запоминании зна-
ний. От этой парадигмы следует перейти 
к такой, когда обеспечивается творческое 
и компетентное мышление, возможность 
пробудить интерес к образованию и обу-
чению, которое включает в себя прочное 
и всестороннее знание, сформированные 
навыки, интересы и умения ученика. Сюда 
входит также переход к качественным об-
разовательным парадигмам для подготов-
ки граждан, которые обладают профес-
сиональными навыками и всесторонними 
знаниями, а также могут применять эти на-
выки и способности к реальным ситуациям 
и событиям;

2) интеграция умений. Помимо раз-
вития важных навыков, таких как чтение, 
письмо и счет, необходимо сочетание 
творчества, концептуализации, сотрудни-
чества, общения и компьютерных навыков 
на разных уровнях, что составляет суть об-
разовательного процесса, определяет цели 
современного образования. Критическое и 
творческое мышление, способность вести 
логические суждения, интерпретация от-
носительных связей, открытость к знаниям 
и формирование навыков по их созданию, 
применение знаний к живой общественной 
жизни превратятся в XXI веке в приоритет-
ные ценности в системе высшего и сред-
него образования;

3) междисциплинарная интеграция 
знаний. Хорошо известно, что в XVIII, XIX и 
XX веках точность в измерении и контроль 
над экспериментом считались первичными 
целями образования, также было предпоч-
тительнее дезинтегрироваться в процес-
се обучения. Хотя понятие динамической 
и диалектической тенденции развития 
все более усугублялось, метод статисти-
ческого анализа, многофакторный и мно-
гомерный анализ сыграли ведущую роль 
в  анализе сложных, динамических и мно-
гоуровневых явлений. Для целей исследо-
вания компоненты и элементы, составляю-
щие сложное событие, анализировались в 
изолированной форме, поскольку основная 
цель состояла в том, чтобы найти факты 
точно и ясно, при этом социальная значи-
мость фактов не очень-то преследовалась. 
В XXI веке цель образования и знаний со-
вершенно иная. Так, невозможно понять 
вне контекста развитие и функционирова-
ние различных отношений и связей меж-
ду событиями, фактами, с одной стороны, 
и методами эксперимента, наблюдения и 
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измерения – с другой, поскольку основная 
цель состоит в том, чтобы понять и осмыс-
лить явления в физическом и социальном 
мире.

Выводы. Таким образом, образова-
ние и ценность, придаваемая ему, посте-
пенно смогут оценить аспекты контекста, 
перспективы и атрибуты, которые условно 
приписываются событиям природы и об-
щества. Точность и честность, полученные 
в прошлом путем игнорирования контекста, 
могут подвергаться сомнению из-за экзи-
стенциальных ситуаций и чувствительно-
сти, а также становиться предметом спора. 
Потому растет спрос на контекстуализм и 
перспективизм в понимании и осмысле-
нии этого мира. С этой точки зрения одной 
из причин широкого использования каче-
ственных методов исследования с конца 
ХХ века является то, что мы начали пони-
мать причины неадекватности восприятия 
категорий контекста и мультикаузальности 
(многомерности).

Поскольку размер статьи не позволя-
ет обратиться к другим педагогическим 
парадигмам, мы просто упоминаем их: 
возрождение субъективности; повторная 
проверка оценки; латентные функции об-
учения; обучение как социальный процесс. 
Все это можно рассматривать как приори-
тетные образовательные парадигмы.

Мы оценили изменения и события, о ко-
торых говорилось выше, в качестве при-
зывов к формированию новой системы 
образования. Путем обобщения междисци-
плинарных методов обучения в современ-
ной системе образования представляем 
концептуальную структуру междисципли-
нарного образования и подготовки, состо-
ящую из 3 компонентов и 5 элементов. Эта 
модель включает в себя следующие компо-
ненты и элементы: учебную (обучающую/
обучаемую) среду, учебный процесс, по-

следствия обучения, центрирование уча-
щихся (ключевой актор) и роль учителя 
(эксперт по обучению и образованию и фа-
силитатор-модератор – TMPNTM) (табл. 1).
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Таблица 1
Концептуальная структура модели обучения:  

взаимосвязь между учебной средой, процессом обучения, результатами 
обучения и ролью обучаемых и обучающих*

* В таблице деятельность учителей дана во множественном числе, поскольку интердисципли-
нарный урок ведет не один, а несколько учителей, обучая учащихся.
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докторант кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти 

Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка

У статті вивчено проблему розвитку системи шкільної початкової освіти в Угорщині у період  
90-х рр. ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Проаналізовано тривалість навчання в початковій школі, вік по-
чатку навчання дітей у школі, а також термін навчання (кількість навчальних годин на рік) на прикладі 
Угорщини. Узагальнено, що в Угорщині після процесів реорганізації у 90-х рр. ХХ ст. відзначалась 
відсутність єдиної державної освітньої політики, що в результаті призвело до змін у системі освіти  
на місцевому рівні, де виникло розмаїття структур навчальних закладів. 

Ключові слова: структура, організація, система шкільної освіти, початкова освіта, Угорщина.

В статье изучена проблема развития системы школьного начального образования Венгрии в период 
90-х гг. ХХ в. – начала XXI в. Проанализированы продолжительность обучения в начальной школе, 
возраст начала обучения в школе, а также период обучения (количество учебных часов в год) на при-
мере Венгрии. Обобщено, что в Венгрии после процессов реорганизации в 90-х гг. ХХ в. отмечалась 
отсутствие единой государственной образовательной политики, что в результате привело к изменениям 
в системе образования на местном уровне, где возникло разнообразие структур учебных заведений.

Ключевые слова: структура, организация, система школьного образования, начальное образова-
ние, Венгрия.

Binytska K.M. ORGANIZATION OF THE SYSTEM OF SCHOOL PRIMARY EDUCATION IN HUN-
GARY (1990-S – BEGINNING OF THE XXI CENTURY)

The article deals with the study of some problems of the development of the system of school primary 
education of Hungary in the period of 1990-s – beginning of the XXI century. Having analyzed the length 
of education in primary school and the age at which children start school, as well as the time spent studying in 
the school environment (the number of academic hours per year), by the example of Hungary. It is generalized 
that in Hungary after the processes of reorganization in the 1990-s there was a lack of the unified state policy, 
which eventually led to the changes in the system of education at the local level, where the diversity of educa-
tional institutions’ structures arose.

Key words: structure, organization, system of school education, primary education, Hungary.

Постановка проблеми. Європейський 
вектор розвитку України вже перестав бути 
питанням політичних дискусій. Нині питан-
ня стоїть про шляхи, етапи й терміни реалі-
зації цього пріоритетного для України зов-
нішньополітичного завдання. 

Прискорити й полегшити процес євро-
пейської інтеграції вітчизняної освітньої 
сфери можна лише з урахуванням міжна-
родного досвіду. В. Смолій зазначає, що 
Україна започаткувала шлях до Європи не 
з діалогу з розвинутими європейськими 
державами, а із входженням українських 
земель до структурних зв’язків між сусід-
німи європейськими країнами. Реалізація 
західноєвропейського вектору розвитку на-
шої держави можлива, насамперед, через 
розвиток відносин із центральноєвропей-
ськими та східноєвропейськими країнами. 
Важливим є врахування успішного досвіду 
постсоціалістичної трансформації наших 

західних сусідів, що дало їм змогу у без-
прецедентно стислі терміни досягти мети 
входження до Європейського Співтовари-
ства. Однією з таких країн є Угорська Рес-
публіка – новий повноправний член Євро-
пейського Союзу [1, с. 5]

У 90-х рр. ХХ ст. системи освіти країн 
Східної Європи зіткнулися з новими викли-
ками, пов’язаними з економічними та со-
ціальними змінами. Інформаційний вибух 
змінив погляди на знання та навички, які 
учень мав здобути в школі. Дедалі більшого 
значення набувають сучасні інформаційні 
технології для отримання інформації, тому 
перед сучасним вчителем та школою на 
перший план виходить проблема не «що?» 
навчати, а «як?» передавати знання май-
бутнім поколінням. На ринку праці дедалі 
більше цінується не кваліфікація, яка здо-
бувається в навчальних закладах, а дедалі 
більше цінуються навички та компетенції, 



14 Педагогічні науки

Випуск LXXIХ. Том 1. 2017

отримані вчителями на практиці. У резуль-
таті відбувається зростання сфери послуг, 
високо оцінюється роль сфери послуг, орі-
єнтованої на споживача, важливе соціаль-
не співробітництво, комунікативні навички 
та компетенції. Виклики соціальної інте-
грації та згуртованості європейського су-
спільства також є актуальними для сфери 
освіти, зважаючи на проблеми зростаючої 
соціальної поляризації, високого рівня без-
робіття серед молоді, етнічні та культурні 
розмаїття в суспільстві. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Окремі дані з становлення і розвитку 
системи освіти в Угорщині містяться у пра-
цях угорських вчених, зокрема: Х. Габора, 
А. Імре, А. Медєсі, Й. Наги, З. Порконі, 
П. Шебени тощо. Однак цілісного дослі-
дження, яке б вивчало структуру шкіль-
ної освіти та розвитку початкової освіти, 
в Угорщині не проводилося.

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у відображенні 
кількох аспектів проблеми змін в угорській 
структурі системи освіти та змісті шкільної 
системи освіти, особливо акцентуючи на 
початковій ланці освіти. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На рубежі тисячоліття оновлення 
змісту освіти та модернізації навчальних 
програм стало незаперечним. Загальне 
регулювання навчальних програм (мети, 
завдань, змісту) дало змогу в Угорщині 
делегувати визначення змісту навчальних 
програм освітніх закладів на місцеві рівні. 
Вирішальний вплив на зменшення участі 
держави та інтернаціоналізації системи 
освіти можна простежити у регулюванні 
змісту освіти та навчальних програм для 
шкіл.

У нашому дослідженні буде використано 
Міжнародну стандартну класифікацію осві-
ти (ISCED, далі – МСКО), яка є частиною 
Міжнародної системи соціальних і еконо-
мічних класифікацій Організації Об’єднаних 
Націй [2, с. 6]. Оскільки системи освіти різ-
них країн різноманітні за своєю структурою 
і змістом, використання в компаративіст-
ських дослідженнях Міжнародної стандарт-
ної класифікації освіти (МСКО) забезпечує 
уніфікацію даних. Вона спрощує процес пе-
ретворення даних по національних систе-
мах освіти, узгоджує на міжнародному рівні 
категорії, які дають змогу проводити порів-
няння на міжнаціональному рівні. Зазна-
чимо, що МСКО була вперше розроблена 
ЮНЕСКО в 1970-х рр. та періодично онов-
люється для того, щоб відображати безпе-
рервну еволюцію систем освіти у всьому 
світі [2, с. 87].

У нашому дослідженні ми розглянемо 
Програми рівня МСКО 1, або «початкова 
освіта». Зазначимо, що програми, які нале-
жать до рівня МСКО 1, можуть називатися 
по-різному, наприклад, початкова освіта, 
елементарна або основна освіта, етап 1/
молодші класи. Також функціонують сис-
теми освіти, які мають одну програму, що 
охоплює 2 рівні МСКО 1 і 2. Тому з метою 
порівняння даних на міжнародному рівні для 
позначення рівня МСКО 1 використовуєть-
ся термін «початкова освіта» [2, с. 30–31].

Принципи, які регулюють функціонуван-
ня угорської системи освіти, закріплені в 
Конституції Угорської Республіки, за якою 
держава забезпечує безплатну й обов’яз-
кову початкову освіту (МСКО 1+2) для своїх 
громадян. Таким чином, освіта є держав-
ною сферою, в якій держава забезпечує 
підтримку системи освіти на всіх рівнях 
шляхом встановлення правових рамок та 
підтримки і функціонування інституційної 
системи [7].

Науковці стверджують, що процес ре-
гулювання змісту освіти розпочався в  
1980-х рр. та характеризувався балансу-
ванням і стандартизацією системи освіти, 
тоді як майже кожна країна має відмінні 
особливості освітньої сфери. Так, в Угор-
щині, де державний орган з акредитації 
(далі – NAT) ввів вільний вибір для кожної 
школи щодо використання навчального 
плану та відповідальність шкіл за цей ви-
бір [6], навчальні програми орієнтувалися 
на індивідуальний розвиток особистості, 
показували взаємозв’язок між знаннями і 
навичками, міждисциплінарні зв’язки між 
навчальними предметами. У багатьох євро-
пейських країнах, зокрема і Угорщині, було 
розширено повноваження місцевих органів 
влади щодо діяльності навчальних закладів. 
Ця вимога NAT вивела Угорщину вперед 
із країн Центральної і Східної Європи з пи-
тання децентралізації управління системи 
освіти. Національний типовий навчальний 
план для всіх навчальних закладів зафік-
сував зміст навчання на всіх рівнях освіти 
та став основою для навчальних програм 
із навчальної, методичної та виховної робо-
ти кожної школи. Типові навчальні програ-
ми включають найбільш загальні цілі освіти; 
в них зафіксовані загальнолюдські та націо-
нальні цінності, здобуття грамотності учнів, 
навчальні дисципліни та міждисциплінарні 
зв’язки, обов’язкові терміни навчання учнів 
та планування річного навантаження на-
вчальних годин [5].

У 2015 р. угорський науковець З. Покор-
ні розпочав дискусію щодо структури по-
чаткової та середньої школи [21]. Інтерес 
до функціонування системи освіти актуалі-



Збірник наукових праць 15

зувалося тривожними статистичними дани-
ми про погіршення ефективності навчання. 
Знову в угорському суспільстві виникли 
старі дилеми: яка школа є ефективною, 
зважаючи на досвід розвинених країн Єв-
ропейського Союзу? Яка шкільна структура 
найкраще підходить для системи вітчизня-
ної освіти? Що взагалі залежить від струк-
тури шкільної освіти та часу навчання учнів 
у школі [21]?

Завдяки даним аналізу Програми між-
народного оцінювання учнів (Programme 
for international student assessment, далі – 
PISA) ми можемо отримати дедалі більше 
знань про ефективність систем освіти [20]. 
Ефективність системи освіти є результатом 
спільного впливу багатьох чинників, однак 
одним із найважливіших факторів цього є 
питання про її структуру. Водночас це пи-
тання, тісно пов’язане з ефективністю сис-
теми освіти [17, c. 5].

Зазначимо, що освітні системи країн 
значно відрізняються. Тому міжнародні дані 
про освіту мають базуватися на класифіка-
ції, що пропонує для всіх країн світу надійні 
критерії для розподілу освітніх програм до 
рівнів, які можна використовувати для по-
рівняння. Класифікація МСКО (International 
Standard Classification of Education – Міжна-
родна стандартна класифікація освіти) була 
розроблена ЮНЕСКО в середині 70-х рр. 
ХХ ст. та була перше змінена в 1997 р. 
Подальші поправки до класифікації МСКО 
провoдились у період із 2009 по 2016 рр. 
Класифікація МСКО-2011 була прийнята 
Генеральною конференцією ЮНЕСКО в ли-
стопаді 2011 р. [9].

Структура угорської школи, починаючи 
з початку 2000 р., була сталою після карди-
нальних реформ середини 90-х рр. ХХ ст., 
однак нині угорські вчені зазначають, що 
система освіти потребує модернізації, як 
і зміст освіти в сучасній школі [8, c. 17].

Найважливішою історичною подією 
2004 р. було те, що Угорщина стала чле-
ном Європейського Союзу. Однак повне 
країни в ЄС було реалізовано протягом на-
ступних років. Ця інтеграція мала значний 
вплив на розвиток освітніх процесів у цей 
період. Незважаючи на це, ЄС має обме-
жену роль та обмежені ресурси в системі 
освіти. Вступ до ЄС Угорщини відбував-
ся саме в той час, коли в рамках політики 
Європейського Співтовариства була ви-
значено роль системи освіти як провідної 
в процесах модернізації промисловості, 
економічної конкурентоспроможності, за-
йнятості населення й розвитку суспільства, 
а також соціальної згуртованості громадян. 
Посилення ролі галузі освіти у політиці єв-
ропейського співтовариства прискорилось 

з 2000 р. завдяки прийняттю Лісабонської 
концепції [10, c. 19–20].

Розвиток системи освіти було важливим 
фактором у політиці Угорщини, включаючи 
освітню політику, протягом усієї історії роз-
витку держави. Освіта є суспільним бла-
гом, яка виконує державні функції, що здій-
снюються за рахунок держави і суспільства 
загалом. Освіта надається у навчальних 
закладах, які називаються освітніми інсти-
туціями, або школами. Також у країні функ-
ціонує позашкільна освіта (спортивні шко-
ли, навчання дітей та молоді у релігійних 
організаціях).

Сучасна шкільна система освіти Угор-
щини є гнучкою й адаптується до потреб 
суспільства і економіки. Шкільна освітня 
структура – це вертикальний та горизон-
тальний розподіл державної системи осві-
ти. (Вертикальна диференціація: початкові, 
середні та старші класи; горизонтальна: 
професійні школи, середні школи, гімназії).

В Угорщині офіційною мовою навчання є 
угорська, але при цьому є школи з вивчен-
ням предметів іноземними мовами (мо-
вами національних меншин). Школи роз-
робляють свою власну шкільну навчальну 
програму і розклад на базі, національного 
типового навчального плану, за ним ве-
дуть навчання і виховання учнів. Протягом 
навчального року отримані знання учнів 
оцінюють на підставі письмових робіт, ус-
них індивідуальних опитувань – на початку 
в текстовій формі без виставляння оцінок, 
пізніше по п’ятибальній системі оцінюван-
ня (від 1 до 5). П’ятірка – найвища оцінка 
за успішність, одиниця – найнижча оцінка. 
Оцінки фіксуються протягом півріччя, а на-
прикінці навчального року їх виставляють 
у табелі навчальної успішності персонально 
кожному учневі [13, с. 7].

За чинним законодавством, до системи 
державних шкільних навчальних закладів 
входять і початкові школи. Після закінчен-
ня навчання в початковій школі обов’язко-
вою умовою для школярів є складання іс-
питу із закінчення школи. Без атестату про 
закінчення початкової школи не можна в 
майбутньому здобути жодної професії та 
навіть отримати водійського посвідчення. 
Початкова школа складається, як правило, 
з восьми класів, чотирьох нижчих і чотирьох 
старших класів. У початкових класах, як 
правило, працюють не більше 2–3 учителів, 
а у 5–8 класах майже всі предмети викла-
даються різними вчителями. Тому нижчий 
і верхній рівні початкової школи дуже від-
різняються та є різними за рівнем надання 
освітніх послуг [12]. 

Закон «Про державну освіту» передба-
чає право кожного громадянина на відпо-
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відну освіту. Це означає, що школи дають 
змогу навчати і виховувати дітей-інвалідів, 
а також розвивати талановитих учнів [3].

Нині проблеми з розвитку та функціону-
вання початкової шкільної освіти різнома-
нітні. Початкова ланка освіти є базовою, де 
закладаються основи для навчання людини 
протягом усього життя шляхом створен-
ня базових знань та навичок, розширення 
доступу до системи освіти, забезпечення 
умов для ефективного навчання впродовж 
життя, підготовки до навчання на наступно-
му рівні освіти, створення та функціонуван-
ня необхідної системи підтримки школяра, 
посилення соціальної інтеграції тощо [8].

Для нашого дослідження доцільно проа-
налізувати тривалість навчання в початковій 
школі та вік початку навчання дітей у школі. 
Нині в європейських країнах та інших кра-
їнах світу можна визначити тенденцію до 
збільшення терміну навчання в школі. Один 
із методів збільшення тривалості шкільного 
навчання є подовження терміну початкової 
шкільної освіти на один рік. Так, у більшості 
європейських країн, за даними Організації 
економічного співробітництва та розвитку 
(The Organisation for Economic Co-operation 
and Development, далі – ОЕСD), учні почат-
кової ланки освіти, як правило, навчають-
ся протягом навчального року від 183 до 
185 днів [18, с. 437].

У середньому учні початкової освіти єв-
ропейських країн за весь термін навчан-
ня за даними ОЕСD 2014 p. навчаються 
4 553 годин [18, с. 439]. Цей показник ва-
ріюється від найнижчого показника трива-
лості початкової освіти 2 922 навчальних 
годин на рік до 7 475 годин у навчально-
му році. Звичайно, час навчання в шкіль-
ному середовищі серед країн відрізняєть-
ся. Наприклад, в Угорщині він становить 
5 304 години, і це є низьким показником 
(на цей термін впливає порівняно коротка 
тривалість навчального року) [18, с. 439]. 
Зазначимо, що обов’язковий час навчання, 
який навчальні заклади мають забезпечува-
ти учням протягом навчального року, може 
відрізнятися від фактичного часу навчання 
в школі. Країни відрізняються тим, наскіль-
ки гнучкими є навчальні плани.

Якщо аналізувати шкільну системи з точ-
ки зору структури (МСКО 1-го і 2-го рівня), 
то нині в європейських країнах функціону-
ють як 8-, так і 9-класні освітні моделі, які 
мають свої відмінності. Аналіз даних ОЕСР 
2014 р. з цієї точки зору свідчить, що струк-
тура і тривалість шкільного навчального 
процесу в міжнародній освітній практиці 
відрізняється. Так, 8-класна школа з вели-
кою кількістю навчальних годин (в якій сис-
теми МСКО 1+2, тобто початкова освіта не 

відділена від середньої) функціонує у Поль-
щі, однак і в цій країні менша кількість на-
вчальних годин [18, с. 440].

Хоча далеко не в усіх розвинених країнах 
Європи, де у структурі 8-класної початкової 
школи інтегровано функціонують перші два 
рівня освіти та їх діяльність є ефективною. 
Використовуючи дані PISA 2012 р., можна 
узагальнити, що питання структури шкіль-
ної освіти у визначенні навчальних занять 
не є остаточними, а постійно змінюються 
[19, с. 9–13].

Вивчаючи досвід Угорщини в системі по-
чаткової освіти навчання, в 2014 р. згідно 
з навчальним планом, кількість навчальних 
годин становила 710 годин на рік [18, с. 436]. 

Сучасна початкова школа охоплює два 
етапи освіти: початкова освіта та неповна 
середня освіта. Перший етап спрямований 
на розвиток базових навичок, щоб забез-
печити фундамент для подальшої серед-
ньої освіти учнів у навчальних закладах 
системи освіти. Однак тривалість кожного 
етапу шкільної освіти в східноєвропейських 
країнах відрізняється. У більшості розви-
нених країн початкова освіта триває 6 ро-
ків і, як правило, учні починають навчання 
з 6-річного віку, у деяких європейських 
країнах із 7 років, у двох країнах – у віці 
5 років. Оскільки різні етапи структури по-
чаткової школи є єдиною частиною систе-
ми навчального закладу, від того, як вони 
організовані, можна виділити різні моделі 
освітніх систем. Кожна модель по-різному 
впливає на розвиток учнів, частково за-
лежно від змін у школі та частково від того, 
на якому рівні освіти або в яких освітніх 
установах впроваджують прогресивні ме-
тоди та технології навчання [23, c. 12–32].  
Якщо розглядати організацію 2 етапів нав-
чання, які належать до моделей початкової 
освіти в європейських країнах, ми побачи-
мо, що систему початкової і неповної се-
редньої освіти, яка дає змогу структурува-
ти восьмикласну шкільну структуру інакше, 
наприклад в Угорщині 4+4 роки навчання  
[23, с. 20], в основному використовують 
колишні країни соціалістичного блоку і кра-
їни Північної Європи.

Границі етапів шкільної освіти є закри-
тими та пов’язані між собою, а питання пе-
реходу на наступний етап є об’єктом ад-
міністративних шкільних рішень. Здобуття 
початкової освіти громадянами є основою 
для суспільного прогресу, і в більшості кра-
їн існує кілька іспитів на цьому етапі, але 
часто ці іспити проводяться тільки з діа-
гностичною метою [23, c. 27].

Складним є питання проведення струк-
турних освітніх реформ, оскільки ця про-
блема виходить за рамки питання про 
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структуру шкільної освіти та пов’язана 
з такими питаннями, як мережа навчальних 
закладів, організація системи освіти, регу-
лювання змісту освіти і професійної підго-
товки вчителів.

Європейські вчені зазначають, що період 
великих структурних змін уже завершено. 
На нашу думку, варто згадати досвід Рес-
публіки Польща. Країна розпочала струк-
турувати свою систему освіти у 1999 р., 
щоб підвищити рівень освіти, надати рівні 
можливості для громадян зі здобуття освіти 
та підвищити її ефективність. У руслі освіт-
ніх реформ урядом було замінено стару 
8-річну основну школу на 6-річну. Зреш-
тою, польська структура системи шкільної 
освіти була реорганізована з 8+4 роки на 
структуру 6+3+3 роки, і цей процес тривав 
протягом кількох років [16, c. 6–9]. 

Польська освітня реформа потребувала 
нової шкільної мережі навчальних закладів, 
реорганізації шкільних округів та створення 
нових шкільних центрів. Метою реформи 
навчальних програм була не тільки зміна 
змісту і методів навчання, культури викла-
дання, а й трансформація школи; програми 
прагнули створити гідні умови для активної 
участі в процесі навчання не тільки вчите-
лів, а й учнів. Після реформи, за резуль-
татами польських досліджень PISA, рівень 
та якість системи початкової освіти в країні 
значно покращився [16, с. 7–9].

В Угорщині є історичний досвід щодо 
подовження часу навчання за деякими про-
грамами. Наприклад, двомовні школи, під-
готовчий рік у навчальній програмі «Arany 
Jбnos Tehetsйggondozу», хоча такі рішення 
щодо подовження навчальних програми є 
дискусійними [4].

В угорській системі шкільної освіти нако-
пичено досвід реформування організацій-
ної структури освіти. В Угорщині в 60-х  рр. 
ХХ ст., після уніфікації початкової шкіль-
ної освіти повстала структурна пробле-
ма у системі освіти. Ідея незабаром була 
знята з порядку денного з різних причин, 
але думка про зміни в структурі школи за-
лишилася [15, с. 625]. Й. Наги запропону-
вав таку структуру шкільної системи освіти: 
6+4+3 роки, в якій 6+4 роки – загальний 
базовий рівень освіти [14, c. 3].

У 90-ті рр. ХХ ст. питання модернізації 
організаційної структури освіти знову стали 
актуальними. На початку 1990-х рр. у ко-
лишніх соціалістичних країнах Східної Єв-
ропи, зокрема в Угорщині, змінилась соці-

ально-політична система, що мало значний 
вплив на майже всі ключові елементи сис-
теми освіти. В Угорщині було розроблено 
децентралізовану систему управління осві-
тою та чітко визначено місцевий та держав-
ний рівень системи управління. Економічні 
та соціальні зміни реформували навколиш-
нє середовище системи освіти: відбулись 
зміни в навчальних потребах школярів. 
Усе це разом із демографічною кризою 
сприяло спонтанному процесу структур-
них перетворень [11, с. 127–128]. Однак 
у 1990-х рр., хоч не було проведено рефор-
ми шкільної організаційної структури, зміст 
освіти був принципово трансформований 
державними і місцевими рішеннями та по-
становами. Стихійний процес структурних 
змін у системі освіти не був централізова-
ний, що призвело до негативних наслідків 
на місцевому рівні. Різні матеріально-тех-
нічні умови на місцевому рівні, різні місце-
ві та державні стратегії та інтереси. Усі ці 
процеси призвели до появи різних місце-
вих освітніх систем.

Вирішення питання про структуру шкіль-
ної освіти в середині десятиріччя та освіт-
ню політику полягали в тому, що внутрішню 
систему освіти можна було реорганізувати 
у певному напрямі протягом цього періоду 
у бажаному спрямуванні, запропонованому 
експертами. На початку 90-х рр. ХХ ст. на-
віть 10-річна школа не була визначена за-
конодавчо [22]. Зазначимо, що організацій-
на структура, запропонована Й. Надь, була 
реалізована NAT через більш ніж два деся-
тиліття після його пропозицій [14, с. 3–10]. 
Вимоги до навчального плану визначають-
ся кількома послідовними циклами. У дру-
гій половині 1990-х рр. відповідна стратегія 
була розроблена в рамках стратегії дер-
жавної системи освіти [14, с. 8–9]. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, після процесів реоргані-
зації в 90-х рр. ХХ ст. та відсутності єдиної 
державної політики, що призвело до змін 
у системі освіти на місцевому рівні, вини-
кло розмаїття структур навчальних закладів 
(як на вертикальному, так і горизонтально-
му рівнях). Ми розглянули тільки деякі про-
блеми розвитку системи шкільної освіти 
в Угорщині (90-ті рр. ХХ – початок ХХІ ст.). 
Особливої уваги потребує розгляд питань 
щодо освітньої політики, мети, освітніх 
рівнів та циклів навчання, організаційних 
підходів до навчально-виховного процесу 
в початковій освіті країн Східної Європи.
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НІЖИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ 
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Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

У статті розкривається внесок викладачів кафедри педагогіки Ніжинського державного універси-
тету імені Миколи Гоголя в розвиток основних напрямів діяльності кафедри протягом 2008–2017 рр.  
У дослідженні викладено внесок керівника кафедри педагогіки, кандидата педагогічних наук, профе-
сора Є.І. Коваленко в розроблення основних напрямів діяльності кафедри. Розглянуто роль науково- 
педагогічної діяльності вчених у реформуванні та побудові національної системи освіти 2008–2017 рр., 
охарактеризовано її організаційно-педагогічний стан у зазначеному періоді. 

Ключові слова: кафедра, підготовка кадрів, завідувач кафедри, професорсько-викладацький склад, 
наукова та методична діяльність, наукові дослідження, керівництво науковою діяльністю.

В статье раскрывается вклад преподавателей кафедры педагогики Нежинского государственного 
университета имени Николая Гоголя в развитие основных направлений деятельности кафедры за пери-
од 2008–2017 гг. В исследовании показан вклад руководителя кафедры педагогики, кандидата педаго-
гических наук, профессора Е.И. Коваленко в развитие основных направлений деятельности кафедры. 
Определена роль научно-педагогической деятельности ученых в реформировании и построении на-
циональной системы образования 2008–2017 гг., охарактеризовано её организационно-педагогическое 
состояние в указанный период.

Ключевые слова: кафедра, подготовка кадров, заведующий кафедрой, профессорско-преподава-
тельский состав, научная и методическая деятельность, научные исследования, руководство научной 
деятельностью.

Demchenko N.M., Filonenko O.S. SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL WORK OF THE ACADE- 
MIC STAFF OF PEDAGOGY DEPARTMENT OF MYKOLA GOGOL STATE UNIVERSITY AT NIZHYN 
(2008–2017) (TO THE 95TH ANNIVERSARY OF THE DEPARTMENT FOUNDATION)

The article reveals the contribution of the Department of Pedagogy of the Nizhyn Gogol State University in 
development of the basic Departments direction’s of activity during the period from 2008 to 2017. The input 
of the Head of Pedagogy Department of Nizhyn Gogol State University, Сandidate of Science in Pedagogy, 
Professor Kovalenko Ye. I. into development of the main activity of the department is presented in the study. 
The role of scientific and pedagogical work of scientists in reforming and building of the national education 
system and its organizational and pedagogical status in the period 2008–2017 are addressed in the article. 

Key words: chair, training, head of department, faculty, research activity, scientific and methodological 
researches, management of research work.

Постановка проблеми. Реалізація праг-
нення України інтегруватися в європей-
ський освітній простір уможливлюється на 
засадах концептуального переосмислення 
та реформування системи освіти країни. 
Реалізація завдання пошуку нових шляхів 
оновлення вищої школи України зумовлює 
об’єктивну потребу у зверненні до досвіду 
минулого, ретроспективного вивчення й 
узагальнення як історії вищих навчальних 
закладів країни, так і їхніх структурних під-
розділів. Цілісний розгляд розвитку педаго-
гічної думки та шкільної практики вимагає 
вивчення й осмислення історичного досвіду 

наукової діяльності професорсько-викла-
дацького складу вищих навчальних закла-
дів та системи організації науково-педаго-
гічних досліджень. 

Тому сьогодні актуальним є визначення 
провідних напрямів наукової та методич-
ної діяльності професорсько-викладацько-
го складу кафедри педагогіки Ніжинського 
державного університету імені Миколи Го-
голя, висвітлення особливостей існування 
науково-педагогічної школи Є.І. Коваленко.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Окремі аспекти заснування кафедри 
педагогіки Ніжинського державного уні-
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верситету імені Миколи Гоголя висвітлені 
в дослідженнях Т.Д. Пінчук [4] та Г.В. Са-
мойленко [5], що присвячені історії роз-
витку Ніжинської вищої школи. У моногра-
фії авторського колективу за редакцією 
В.Г. Кременя «Вища педагогічна освіта і 
наука України: історія, сьогодення та пер-
спективи розвитку. Чернігівська область» 
[1] діяльність кафедри педагогіки розгля-
дається в розрізі становлення педагогічної 
освіти Чернігівщини від 1805 р., часу за-
снування Гімназії вищих наук, до початку 
ХХІ ст. Перші спроби висвітлити сучасний 
період історії діяльності кафедри зроблені 
в статтях Н.М. Демченко [2], Є.І. Коваленко 
[3], О.С. Філоненко [6].

Проте ці дослідження не висвітлюють 
усіх аспектів наукової і методичної діяль-
ності кафедри педагогіки Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя, 
потребують доповнення і систематизації.

Постановка завдання. Мета стат-
ті – окреслити провідні напрями наукової 
і методичної діяльності професорсько- 
викладацького складу кафедри педагогіки 
Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя в період з 2008 по 2017 рр.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Серед кафедр Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя, 
які нині здійснюють педагогічну підготовку 
висококваліфікованих кадрів різних галу-
зей, однією із провідних є кафедра педа-
гогіки. Історія її заснування бере свій поча-
ток у далекому 1922 р., коли на факультеті 
соціального виховання було відкрито дві 
педагогічні кафедри: теорії і практики соці-
ального виховання та педології. За час сво-
го існування кафедра пройшла різні етапи 
розвитку та трансформації: об’єднувалась 
і роз’єднувалася з кафедрою психології, 
з її складу було сформовано кафедри пе-
дагогічної майстерності (завідувач – канд. 
пед. наук, доцент Н.І. Яковець), соціальної 
педагогіки і соціальної роботи (завідувач – 
канд. пед. наук, доцент Н.М. Суховєєва), 
дошкільної освіти (завідувач – канд. пед. 
наук, доцент Н.П. Пихтіна).

У нинішньому складі кафедра функціонує 
із 2008 р., після приєднання кафедри пе-
дагогічної майстерності і перейменування 
з кафедри педагогіки і педагогічної майс-
терності у 2011 р. Очолює кафедру педаго-
гіки Ніжинського державного університету 
(далі – НДУ) імені Миколи Гоголя канд. пед. 
наук, професор, відмінник освіти, заслуже-
ний працівник НДУ імені Миколи Гоголя Єв-
генія Іванівна Коваленко.

Під її керівництвом викладачі кафедри 
працюють над розробленням якісно нових 
навчальних планів зі спеціальностей «Вчи-

тель початкової школи», «Керівник навчаль-
ного закладу» та «Менеджер організацій 
гуманітарної сфери», які передбачають 
підготовку фахівців двох рівнів – бакалавр 
і магістр. 

Зберігаючи здобутки традиційних фа-
хових дисциплін, професорсько-виклада-
цький склад кафедри постійно оновлює 
програми та методичні рекомендації до на-
вчальних курсів, навчально-методичні комп-
лекси, плани семінарських і лабораторних 
занять до них і створює навчально-мето-
дичне забезпечення для нових навчальних 
дисциплін: «Педагогіка співробітництва» 
(Ю.Г. Новгородська) (2008 р.), «Плани се-
мінарських занять із педагогіки» (Ю.Г. Нов-
городська) (2009 р.), «Актуальні проблеми 
педагогіки» (Ю.Г. Новгородська) (2011 р.), 
«Управління навчальним закладом: на-
вчальні програми для підготовки фахівців 
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»» 
(Ю.Г. Новгородська у співавторстві), «Сучас-
ні педагогічні технології» (Л.О. Дубровська, 
В.Л. Дубровський, В.В. Ковнер) (2011 р.), 
«Родинно-шкільне виховання» (Н.О. Падун, 
Н.М. Стрєльнікова) (2011 р.), «Завдання та 
методичні рекомендації до семінарських 
і лабораторних занять із навчальної дис-
ципліни «Педагогіка»» (Ю.Г. Новгородська) 
(2012 р.), «Плани семінарських занять і ме-
тодичні рекомендації з історії педагогіки» 
(Є.І. Коваленко, Н.І. Бєлкіна), «Порівняль-
на педагогіка» (Є.І.  Коваленко, Н.І. Бєлкі-
на) (2013 р.), «Методичні рекомендації до 
написання та оформлення курсових ро-
біт із навчальної дисципліни «Педагогіка»» 
(О.В. Самойленко, Н.О. Падун, Ю.Г. Нов-
городська) (2014 р.), «Методичні рекомен-
дації до практичних занять із  навчальної 
дисципліни «Трудове навчання із практику-
мом» для студентів спеціальності 6.010102 
«Початкова освіта»» (М.О. Шевчук), «Мето-
дичні рекомендації до семінарських занять 
із курсу «Історія педагогіки»» (Н.М. Демчен-
ко), «Методичні рекомендації до семінар-
ських занять із курсу «Порівняльна педаго-
гіка»» (Н.М. Демченко) (2017 р.), «Програма 
до комплексного кваліфікаційного іспиту 
з  теорії і практики навчання і виховання 
(педагогічний блок)» (за заг. ред. Є.І. Кова-
ленко) (2017 р.) тощо.

Запровадження в навчально-виховний 
процес вищого навчального закладу но-
вих навчальних дисциплін і вдосконален-
ня традиційних вимагають забезпечення 
навчальними та навчально-методичними 
посібниками. За останні роки кафедра по-
дала до друку такі праці: «Методика музич-
ного виховання дошкільників» (2008 р.) і 
«Актуальні проблеми педагогіки» (2011 р.) 
Ю.Г. Новгородської; «Педагогічне спілку-
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вання» (2009 р.) І.І. Киричок у співавторстві 
із В.Г. Кучерявець; «Сім Я або виховання 
в родині» (2009 р.) співавторів М.О. Шев-
чук, О.А. Осавалюка, Л.Г. Семенець; «Су-
часні педагогічні технології» (2011 р.), 
«Методика навчання української мови» 
та «Методика викладання літературного 
читання» (2016 р.) І.І. Киричок; «Проектні 
технології у виховній діяльності» (2013 р.), 
«Основи трудового навчання в початковій 
школі» (2016 р.) та «Декоративно-ужиткове 
мистецтво у трудовому навчанні в початко-
вій школі» (2017 р.) М.О. Шевчук; побачили 
світ «Виховні аспекти педагогічної діяльно-
сті у сучасній школі» (2015 р.), за загаль-
ною редакцією Є.І. Коваленко; «Каліграфія» 
(2015 р.) та «Методика навчання освітньої 
галузі «Суспільствознавство» в початковій 
школі» (2017 р.) Т.В. Гордієнко; «Дисциплі-
на у загальноосвітній школі: історико-педа-
гогічний контекст» (2015 р.) С.І. Самаріної; 
«Теорія та методика виховання» (2016 р.) 
Л.О. Дубровської; «Дидактика початкової 
школи» (2016 р.) Ю.Г. Новгородської; «По-
рівняльна педагогіка» (2017 р.) Н.М. Дем-
ченко; навчальний посібник «Педагогічні 
ситуації: сутність та приклади вирішення» 
(2017 р.) Н.О. Падун, О.В. Самойленко; 
«Передовий педагогічний досвід в сучасній 
початковій школі» (2017 р.) Н.В. Білоусової.

Разом з оновленням навчальних планів 
і удосконаленням навчально-методичних 
комплексів навчальних дисциплін кафедри 
професорсько-викладацький склад працює 
над створенням науково-довідкових ви-
дань, монографій і хрестоматійних матері-
алі. Так, Є.І. Коваленко є автором 26 статей 
в «Енциклопедії освіти» (2008 р.); Є.І. Ко-
валенко, О.В. Самойленко є співавторами 
видання «Вища педагогічна освіта і наука 
України: освіта, сьогодення та перспективи 
розвитку Чернігівської області»; Н.М. Дем-
ченко підготувала хрестоматію з порів-
няльної педагогіки «Вища освіта» (2012 р.), 
Ю.Г. Новгородська – «Зміст виховання 
у сучасній школі» (2013 р.), Н.В. Білоусова 
у співавторстві з Є.І. Коваленко – моногра-
фію «Самовдосконалення молодших підліт-
ків» (2016 р.).

На особливу увагу заслуговують на-
вчально-методичні матеріали, підготовлен-
ні викладачами кафедри для забезпечен-
ня проходження студентами університету 
практичної складової частини фахової під-
готовки. Ми маємо на увазі такі програми, 
методичні рекомендації з організації озна-
йомчої, пропедевтичної, науково-педаго-
гічної та стажувальної практики: «Методич-
ні рекомендації з організації педагогічної 
практики для студентів ІV курсу (авт.-роз-
робн.: Є.І. Коваленко, Н.М. Стрєльнікова, 

Л.О. Дубровська, О.С. Філоненко) (2010 р.), 
«Наскрізна програма педагогічної практики 
студентів» (за ред. Є.І. Коваленко) (2011 р.), 
«Пропедевтична практика: навчально-ме-
тодичний комплекс для студентів ІІ курсу 
денної форми навчання (історико-юри-
дичний, фізико-математичний, природни-
чо-географічний, філологічний факультети, 
факультет культури і мистецтв): за вимога-
ми кредитно-модульної системи, модуль:  
педагогіка (освітньо-кваліфікаційний рі-
вень «бакалавр»)» (уклад.: Н.М. Демченко, 
Ю.Г. Новгородська) (2011 р.), «Психоло-
го-педагогічна практика: навчально-мето-
дичний комплекс для студентів ІІ курсу ден-
ної форми навчання факультету іноземних 
мов: за вимогами кредитно-модульної 
системи, модуль: педагогіка (освітньо-ква-
ліфікаційний рівень «бакалавр»)» (уклад.: 
Н.М. Демченко, Ю.Г. Новгородська) 
(2011 р.), «Завдання стажувальної та нау-
ково-педагогічної практики магістрантів. 
Педагогічний блок» (Н.О. Падун, В.М. Бла-
гінін) (2013 р.) [2, с. 64].

Окремо необхідно відзначати підготов-
ку викладачами кафедри навчально-мето-
дичних посібників для організації виховної 
практики в літньому оздоровчому таборі. 
Це такі видання, як: навчально-методич-
ний посібник «Швидше! Дужче! Вище!» 
(2008 р.), навчально-методичний посібник 
«Педагогіка літнього оздоровчого табору» 
(2009 р.), методичний посібник «Літо скли-
кає друзів» (2011 р.), навчально-методич-
ний посібник «Методика виховної роботи 
в літніх оздоровчих таборах» (2012 р.), на-
вчальний посібник «Проект – рух вперед! 
(Новий погляд на організацію літнього від-
починку дітей)» (2013 р.), методичні реко-
мендації «Організація виховної практики 
студентів у дитячих закладах оздоровлення 
та відпочинку» (2014 р.), навчально-мето-
дичний посібник «Табір із денним перебу-
ванням: відпочинок і виховання» (2016 р.), 
навчально-методичний посібник «Організа-
ція літнього відпочинку молодших школя-
рів» (2016 р.) [6, с. 71].

Протягом досліджуваного періоду кафе-
дрою здійснюється значна науково-дослід-
на робота. Так, кафедра активно працює 
над різними напрямами реалізації двох 
комплексних науково-дослідницьких тем: 
«Розвиток освіти і педагогічної думки Укра-
їни (ХІХ – ХХ ст.)» та «Шляхи удосконалення 
професійно-педагогічної підготовки вчите-
ля», керівником яких є завідувач кафедри, 
канд. пед. наук, професор Євгенія Іванівна 
Коваленко. Професорсько-викладацький 
склад кафедри активно працює над різни-
ми аспектами означеної проблеми, подає 
до друку наукові статті у фахові та науко-
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во-методичні видання, бере участь в орга-
нізації та проведенні круглих столів і науко-
во-практичних семінарів і конференцій. 

Кафедра є організатором міжнародних 
науково-практичних конференцій «Іннова-
ції у вищій освіті» (2013 р.) та «Початкова 
освіта: історія, проблеми, перспективи» 
(2016 р.), «Педагогічна освіта на зламі сто-
літь: досвід минулого – погляд у майбут-
нє» (2017 р.) і всеукраїнських конференцій 
«Видатні педагоги ХІХ ст. про виховання 
«нової людини» (М.І. Демков, М.О. Корф, 
К.Д. Ушинський, М.І. Пирогов, С.Ф. Русо-
ва, М.І. Костомаров, М.П. Драгоманов та 
ін.)» (2009 р.), «Педагогічна спадщина Со-
фії Русової в контексті сучасності» (2011, 
2016 рр.).

Водночас викладацький склад кафедри 
бере активну участь у закордонних міжна-
родних науково-практичних конференціях 
з актуальних проблем теорії і практики по-
чаткової та середньої школи, історії вищої 
освіти України та зарубіжжя. Зокрема, у 
VІ Міжнародній науково-практичній конфе-
ренції «Стратегічне питання світової науки» 
(Премишль, 2010 р.), VІІ Міжнародній на-
уково-практичній конференції «Прикладні 
наукові розробки 2011 р.» (Прага, 2011 р.),  
V Międzynarodowej naukowi-praktyczney kon-
ferencji “Aktualne problem nowoczesnych 
nauk – 2012” (Pshemyshl, 2012 r.), “Inter-
national research and practice conference 
“European Science and Technology”” (Wies-
baden, Germany, 2012), 1-st International 
symposium “Humanities and Social Sciences 
in Europe: Achievements and Perspectives” 
(Vienna, 2013), 2-s International symposium 
“Humanities and Social Sciences in Europe: 
Achievements and Perspectives” (Vienna, 
2014), 1-st European Conference on Educa-
tion and Applied Psychology (Vienna, 2014), 
IV International Scientific and Practical Con-
ference “Topical Problems of Modern Science 
and Possible Solutions” (Dubai, 2017) тощо.

Також за загальною редакцією профе-
сора Є.І Коваленк виходить друком збірник 
наукових праць «Наукові записки Ніжин-
ського державного університету імені Ми-
коли Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні 
науки»». У цьому виданні актуалізуються 
питання методології і теорії педагогіки, ме-
тодики навчання та виховання, розкрива-
ються особливості професійної підготовки, 
висвітлюються вітчизняний і закордонний 
педагогічний досвід, історія освіти.

У межах науково-дослідницької діяль-
ності аспірантури при кафедрі за керівни-
цтва науково-педагогічних працівників ка-
федри було підготовлено, рекомендовано 
до захисту та захищено в спеціалізованих 
вчених радах такі дисертаційні досліджен-

ня, як: робота Н.М. Демченко «Гуманітар-
на освіта в рецепції славістів Лівобереж-
ної України (друга половина ХІХ – початок 
ХХ ст.)» під науковим керівництвом докт. 
пед. наук, професора Л.П. Вовк (2010 р.); 
праця М.О. Шевчук «Управління процесом 
формування професійної компетентності 
майбутніх вчителів музики засобами пе-
дагогічного проектування» під науковим 
керівництвом канд. пед. наук, доцента 
Н.І. Яковець (2015 р.); дослідження Т.І. Бу-
турлим «Формування ґендерної культури 
старшокласників у процесі вивчення укра-
їнської літератури» (2013 р.) та Н.Є. Шуга-
лій «Науково-педагогічна спадщина Ніколая 
Фредеріка Северина Грунтвіга в контексті 
розвитку освіти Данії» під науковим керів-
ництвом канд. пед. наук, доцента В.М. Бла-
гініна (2015 р.) та інші [2, c. 65].

Також викладачі кафедри педагогі-
ки професор Є.І. Коваленко, доценти 
Н.М. Демченко та Н.О. Падун опонують 
під час захисту кандидатських дисертацій 
у спеціалізованих учених радах Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих Націо-
нальної академії педагогічних наук України, 
Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, Київського наці-
онального університету імені Тараса Шев-
ченка, Тернопільського національного пе-
дагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка тощо. 

На кафедрі в означений період працю-
вала науково-педагогічна школа під ке-
рівництвом завідуючого кафедрою, канд. 
пед. наук, професора Євгенії Іванівни Ко-
валенко. Так, за керівництва Є.І. Коваленко 
було захищено дисертаційні дослідження 
Р.Г. Новгородського «Проблема соціалізації 
особистості в педагогічній теорії і практиці 
України в 20-ті рр. ХХ ст.» (2009 р.), Н.В. Бі-
лоусової «Формування потреби у самовдо-
сконаленні молодших підлітків у  позауроч-
ній діяльності» (2010 р.), О.В. Самойленко 
«Розвиток гімназійної освіти в Чернігівській 
губернії (ХІХ – початок ХХ ст.)» (2011 р.), 
О.С. Філоненко «Підготовка майбутніх учи-
телів до виховної роботи в літніх оздоров-
чих таборах в педагогічній практиці Украї-
ни (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» 
(2013 р.), Н.О. Ярмак «Науково-педагогічна 
діяльність Олександра Федоровича Музи-
ченка (1875–1937 рр.)», О.В. Орел «Про-
блеми шкільного курсу геометрії у педа-
гогічній спадщині І.Ф. Тесленка» (2016 р.), 
А.А. Бобро «Формування соціального здо-
ров’я студентської молоді у позааудиторній 
виховній роботі вищого навчального закла-
ду» (2017 р.) тощо.

Одним з аспектів діяльності наукової 
школи є дослідження педагогічної спад-
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щини Софії Федорівни Русової. Так, у ме-
жах реалізації цього напряму було видано 
3-ю та 4-у книги «Софія Русова. Вибрані 
педагогічні твори» (2008, 2009 рр.), моно-
графію «Освітня діяльність і педагогічні по-
гляди С.Ф. Русової», спільно з Державною 
педагогічною бібліотекою імені В.О. Сухом-
линського підготовлено Бібліографічний 
покажчик «Софія Русова – видатний педа-
гог, державний і громадський діяч», прове-
дено педагогічні читання та дві Всеукраїн-
ські конференції «Спадщина Софії Русової 
в контексті сучасності» та видано збірники 
матеріалів педагогічних читань і конферен-
цій [3, с. 108].

Науково-педагогічні працівники кафедри 
також здійснюють змістовне наукове кон-
сультування педагогічних кадрів на постій-
но діючих семінарах, а також у школах, які 
брали участь в експериментальній роботі; 
систематично здійснювали рецензування 
дисертаційних робіт, авторефератів, під-
ручників, навчальних і методичних посіб-
ників та рекомендацій; надають допомогу 
аспірантам у проведені дисертаційних до-
сліджень, написанні наукових статей, ре-
фератів.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Отже, протягом 2008–2017 рр. профе-
сорсько-викладацьким складом кафедри 
педагогіки Ніжинського державного універ-
ситету імені Миколи Гоголя здійснювалася 
значна методична та наукова робота, яка є 
свідченням того, що кафедра залишається 
однією із провідних у галузі підготовки фа-
хівців педагогічного профілю університету.

Дослідження не висвітлює всіх аспектів 
проблеми. Подальшого поглибленого ви-
вчення й узагальнення потребують питання 
поглибленого та персоніфікованого роз-
гляду окремих наукових напрямів і проблем 
на етапі структуризації й організаційно-пе-
дагогічного забезпечення наукової школи, 

внеску професорсько-викладацького скла-
ду кафедри педагогіки Ніжинського дер-
жавного університету імені Миколи Гоголя 
в розвиток вищої освіти й науки сучасної 
України.
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СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В НАРОДНІЙ ПЕДАГОГІЦІ

Калініченко Н.А., д. пед. н., професор,
заслужений вчитель України,

завідувач кафедри біології та методики її викладання
Центральноукраїнський державний педагогічний університет

імені Володимира Винниченка

У статті розглянуто дослідження вітчизняних вчених із проблеми становлення особистості в народ-
ній педагогіці, яке полягало в поєднанні сімейного та суспільного виховання. Аналіз численних науко-
вих праць дозволив виділити аспект єдності людини і природи в родинах українських селян, виховання 
в дітей таких моральних чеснот, як обов’язок і відповідальність, працьовитість, порядність, ощадли-
вість, завбачливість тощо. Історичний аналіз дозволяє долучитися до продуктивних методів сімейного 
та суспільного виховання дітей із раннього віку шляхом залучення їх до посильної праці, поступової 
участі у виробничому, суспільному й духовному житті сім’ї та громади, що може бути використаним як 
вагомий компонент системи національного виховання молоді в Україні.

Ключові слова: народна педагогіка, народні традиції, особистість, родинне виховання, виховна 
сила праці.

В статье рассмотрены исследования отечественных ученых по проблеме становления личности 
в народной педагогике, которое заключалось в сочетании семейного и общественного воспитания. 
Анализ многочисленных научных трудов позволил выделить аспект единства человека и природы  
в семьях украинских крестьян, воспитание у детей таких нравственных качеств, как долг и ответствен-
ность, трудолюбие, порядочность, бережливость, предусмотрительность и других. Исторический ана-
лиз позволяет приобщиться к продуктивным методам семейного и общественного воспитания детей  
с раннего возраста путем привлечения их к посильному труду, постепенному участию в производствен-
ной, общественной и духовной жизни семьи и общины, может быть использован в качестве весомого 
компонента системы национального воспитания молодежи в Украине.

Ключевые слова: народная педагогика, народные традиции, личность, семейное воспитание, воспи-
тательная сила труда.

Kalinichenko N.A. CONCEPT OF PERSONALITY IN PEOPLE PEDAGOGY
The article deals with the research of domestic scientists on the problem of the formation of personality 

in folk pedagogy, which consisted in the combination of family and social education. The analysis of numer-
ous scientific works made it possible to highlight the aspect of the unity of man and nature in the families 
of Ukrainian peasants, the education of children of such moral virtues as duty and responsibility, diligence, 
decency, thoroughness, prudence, etc. Historical analysis enables to engage in productive methods of family 
and social education of children from the early age by involving them in forced labor, gradual participation 
in the productive, social and spiritual life of the family and the community, which can be used as a significant 
component of the system of national education of youth in the Ukraine.

Key words: people’s teacher, folk traditions, individuality, rodinnne vihovannya, vihovna force pratsi.

Постановка проблеми. Законом Укра-
їни «Про освіту» (2017 р.) метою освіти 
визначено всебічний розвиток людини як 
особистості та найвищої цінності суспіль-
ства, її талантів, інтелектуальних, творчих 
і фізичних здібностей, формування ціннос-
тей і необхідних для успішної самореаліза-
ції компетентцій, виховання відповідальних 
громадян, які здатні до свідомого суспіль-
ного вибору та спрямування своєї діяльно-
сті на користь іншим людям і суспільству, 
збагачення на цій основі інтелектуального, 
економічного, творчого, культурного потен-
ціалу українського народу, підвищення ос-
вітнього рівня громадян для забезпечення 
сталого розвитку України та її європейсько-
го вибору [17]. Вирішенню цих важливих 

завдань сприяє сформованість трудової 
активності, творчої працелюбності, профе-
сійної майстерності особистості в умовах 
ринкових відносин. Використання україн-
ським народом значущого досвіду народ-
ної педагогіки щодо виховання молодих 
поколінь набуває пріоритетного значення, 
оскільки є цінним джерелом становлення 
особистості з урахуванням особливостей 
національного характеру та традицій.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Трудове становлення молодого по-
коління в народній педагогіці досліджува-
ли відомі українські й закодонні вчені. Так, 
П.П. Чубинський у численних етнографіч-
них експедиціях зібрав багатий матеріал 
про традиції, звичаї, обряди українсько-
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го народу [1]. Плідно працювали в цьому 
напрямі вчені-етнографи М.О. Максимо-
вич, Б.Д. Грінченко [2]. В.М. Василенко 
досліджував метеорологію і землеробство 
українців, В.Й. Довженко – землеробство 
Давньої Русі, С.П. Павлюк – традиційне хлі-
боробство України. М.І. Костомаров склав 
книгу буття українського народу [19]. Уні-
кальним є дослідження професора С.І. Ки-
лимника (у 3-х книгах, 6-ти томах) «Україн-
ський рік у народних звичаях в історичному 
освітленні», яке розкриває особливості гос-
подарської (трудової) діяльності, обряди, 
звичаї українських селян по циклах (весня-
ний, літній, осінній, зимовий), доповнюючи 
їх численними легендами, переказами, по-
вір’ями, прикметами [3].

Українські вчені-народознавці О.І. Во-
ропай, П.П. Кононенко, М.Г. Стельмахови, 
вивчаючи господарську діяльність, культу-
ру українців, у своїх працях звертаються 
до питань взаємозв’язку із природою, на-
родного агрокалендаря [6; 7; 8]. О.І. Ва-
сянович зробив спробу систематизувати 
метеорологічні прикмети в народному ка-
лендарі українців Полісся [10].

Аналіз цих наукових праць дозволяє ви-
ділити аспект єдності людини і природи 
в родинах українських селян, виховання в 
дітей таких моральних чеснот, як обов’язок 
і відповідальність, працьовитість, поряд-
ність, ощадливість, завбачливість тощо, – 
на основі життєвої філософії Г.С. Сково-
роди – відомого українського гуманіста, 
який переконливо доводив, що справжнє 
людське щастя полягає не в багатстві чи ті-
лесній насолоді, не в марнославстві чи че-
столюбстві, а в поміркованому, розумному 
задоволенні матеріальних і духовних по-
треб, служінні інтересам народу. Станови-
ще людини в суспільстві має визначатися 
не родоводом, багатством або посадою, 
а працелюбністю, вмінням людини викону-
вати певну роботу. Самою Природою, вва-
жав відомий філософ, праця призначена 
бути потребою кожного, і на перший план 
він висував хліборобську працю [11]. 

Постановка завдання. Історичний ана-
ліз становлення особистості в народній 
педагогіці дозволяє долучитися до продук-
тивних методів сімейного та суспільного 
виховання дітей із раннього віку шляхом 
залучення їх до посильної праці, поступо-
вої участі у виробничому, суспільному й 
духовному житті сім’ї і громади, що може 
бути використаним як вагомий компонент 
системи національного виховання молоді 
в Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Уже в дородовому суспільстві 
здійснювалося виховання дітей із метою 

прищеплення їм життєвих навичок і тру-
дових умінь. Змістом виховання і навчан-
ня був реальний процес повсякденного, 
побутового і трудового життя людей, а ос-
новними засобами – спостереження, по-
каз і багаторазові повторення різних дій. 
Досвідчені мисливці вчили дітей прийомів 
полювання, здібні майстри – способів ви-
готовлення знарядь праці, а хлібороби пе-
редавали досвід обробітку землі й вирощу-
вання рослин. 

Історичні джерела розповідають, що 
землеробством (рільництвом) наші пра-
щури займалися з найдавніших часів, але 
більш помітно заявили про себе у другій 
половині ХVІІ ст. [5, с. 143]. Їхнє вміння 
господарювати добротно, економно, з ви-
сокою результативністю відзначали відомі 
українські дослідники минувшини Д.І. Явор-
ницький, А.Я. Скальковський [13; 12]. Вони 
наголошували, зокрема, на працелюбності 
запорожців, вмінні власною працею ство-
рити достаток.

Поряд із землеробством запорожці  
займалися скотарством. Кожен козак 
у своєму зимівнику намагався розвести 
табун коней, череду корів, отару овець. 
Не менш важливою галуззю їхнього госпо-
дарства було рибальство. Риба, як і ху-
доба, була основним харчем запоріжців, 
а також предметом торгівлі. Звіроловством 
займалися спеціально навчені козаки для 
хутряного промислу. Хутром, в основно-
му лисиць, торгували із Кримом, платили 
у військовий скарб, на церкву. Бджоляр-
ство теж було важливим промислом коза-
ків. Для пасік на Запорожжі облаштовували 
особливі зимівники. Мед і віск використо-
вували як для своїх потреб (мед для хар-
чування, а з воску виготовляли величезну 
кількість свічок для храмів), так і для торгів-
лі. Пасічники у своєму ремеслі, обізнаності 
поступалися лише мельникам, нерідко за-
ймалися знахарством, знали легенди, пе-
рекази, цікаві бувальщини.

Кіш господарював розсудливо, докладав 
старань щодо збереження лісів, байраків, 
плавнів; заохочував садівництво та город-
ництво [12, с. 150].

Історія України нерозривно пов’язана 
із творчістю народу. На основі багатого 
життєвого досвіду нації створені народна 
філософія, мораль, етика, педагогіка.

Народна педагогіка послідовно об-
стоює потребу раннього залучення дітей 
до посильної праці. Що раніше дитина 
почне працювати, то краще, бо це цілком 
відповідає вродженому потягові людини 
щось робити, діяти. Гасити цей природній 
потяг не варто, навпаки, його треба всіля-
ко підтримувати. Побоювання, що раннє 
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залучення до праці перевантажує дітей, 
безпідставне, а формула: «Малий ще, 
підросте, тоді й напрацюється» – надума-
на, нежиттєва, протиприродна, шкідлива.  
Народна педагогіка не тільки проголошу-
вала обов’язок працювати, а й втілюва-
ла його на практиці. Вже з перших кроків 
дитини батьки залучали її до посильної 
праці в різних видах самообслуговування, 
задоволення господарсько-побутових по-
треб, догляду за рослинами і тваринами, 
рукоділля. Це дозволяло підтримувати 
постійний інтерес до трудової діяльності. 
В іграх діти також відтворювали те, що 
спостерігали в родинному колі. Провідни-
ми засобами родинної етнопедагогіки на 
першому етапі трудового виховання були 
показ і спостереження, які розширювали 
кругозір дітей, давали перші уявлення про 
різні види праці, зокрема, сільськогоспо-
дарську працю, рибальство, ремісництво 
[14, с. 136].

«Дитина – гість у нашому домі», – сказа-
но в одному із життєвих правил народної 
педагогіки. З’явившися на світ, вона при-
ходить у сім’ю років на двадцять, а потім 
починає жити своїм життям. Тому й вихо-
вання зводиться до того, щоб підготувати її 
до самостійного життя.

Проблема підготовки до життя і праці – 
центральна в народній педагогіці. Розв’я-
зання її зводиться до бажання мати добрих 
дітей, бо говорять: «Добрі діти – спокійна 
старість, лихі діти – старість стає пеклом».

Мету і зміст виховання диктує саме жит-
тя, конкретні умови життєдіяльності трудо-
вої людини. Щоб жити, народ виробляв і 
відтворював матеріальні й духовні цінності, 
дбав, щоб молоде покоління могло вміло 
перейняти життєвий досвід старших. У на-
родній педагогіці повно реалізувався прин-
цип природовідповідності, який полягає у 
сприйнятті об’єкта і суб’єкта виховання 
як частини живої природи. Згідно з таким 
принципом, варто зважати на:

– вік вихованця – дитинство й підлітко-
вий вік, бо психіка юної особистості гнучка 
і податлива: «Гни дерево, поки молоде, вчи 
дитя, поки мале», «З молодого, як із воску, 
що хочеш, те й виліпиш»;

– індивідуальні особливості вихованця: 
«У лісі двох дерев нема однакових, не те, 
що людей»;

– гармонізацію стосунків людини із пра-
цею і природою: «Роботящі руки гори вер-
нуть», «Яка кроква, така й лата, яка праця, 
така й хата», «Зароблений сухар краще 
краденого бублика», «Хто в роботі, той 
і в турботі», «Роби до поту, а їж в охоту» 
[14, с. 142]. Остання вимога реалізувалася 
в народній системі виховання чітко й послі-

довно, цьому була підпорядкована й кален-
дарна обрядовість.

Зміст виховання на основі народної пе-
дагогіки здійснювався як цілеспрямований 
процес формування особистості, підго-
товки її до активної участі у виробничому, 
суспільному й духовному житті. Народ-
на мудрість розглядає працю як могутній 
виховний засіб і мірило людської поряд-
ності. Суть принципу виховання в праці 
тлумачиться дуже просто: «<…> праця – 
найдбайливіша і найпевніша нянька. Вона 
ж найсуворіша і найвимогливіша».

Праця в народній педагогіці – основний 
критерій оцінки моральної гідності людини. 
За народною оцінкою, праця – першоосно-
ва життя суспільства, головний засіб ство-
рення матеріальної й духовної культури: 
«Будеш трудитися – будеш кормитися».

Виховна сила праці настільки велика, 
що її важко переоцінити. Це стверджують 
і крилаті вислови: «Праця – основа щастя», 
«Життя без праці – рання смерть». Народ-
на мудрість застерігає: якщо хочеш мати 
у своїй сім’ї виродка, дай синові чи доньці 
все, що вони хочуть, і позбав їх можливості 
працювати.

Любов до праці, уміння працювати є най-
кращою спадщиною, яку можуть залишити 
батьки своїм дітям. Адже праця – найвище 
мірило цінності людини.

Народні традиції родинного вихован-
ня відображають жагуче прагнення бать-
ків до забезпечення якомога вищого рівня 
трудової підготовки дітей, психологічного і 
морального потягу до праці, і такого силь-
ного, щоб вихованець соромився власного 
байдикування, обурливо ставився до леда-
рів і нероб, і навіть в думках не припускав 
собі такого, що можна жити і не працюва-
ти. Народна система трудового виховання 
дітей у сім’ї чітка й багатогранна. У трудо-
вих родинах працюють усі без винятку, крім 
тяжкохворих. Діти допомагають трудитися 
батькам, батьки не можуть обійтися у своїй 
праці без дітей. Як тільки дитина навчила-
ся нести своєю рукою ложку від тарілки до 
рота, вона працює – не для того, щоб тре-
нуватися в праці, а тому, що ніхто з людей, 
які оточують дитину, без праці не уявляє 
собі життя.

Трудове навчання і виховання в народ-
ній педагогіці умовно можна поділити на 
три етапи: вступний, або ігровий, (від 2 
до 6–7 років), помічний, або визначальний  
(від 7 до 15 років); основний, або завер-
шальний (від 15 до 20 років).

Праця як могутній чинник родинного ви-
ховання проходить через усі жанри і види 
українського фольклору, широко представ-
лена в народних піснях, колискових, казках, 
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загадках і приказках, іграх тощо і розгляда-
ється як покликання людини і засіб її вихо-
вання. Щодо участі дітей і підлітків у про-
дуктивній праці, здійснюється періодизація 
їхнього віку (помічний та виховний), в якій 
є такі межі, як «свій пастух» (від 8–9 років), 
«своя нянька», тобто старша у сім’ї дівчин-
ка, якій минуло 5 років.

Праця в народній педагогіці розгляда-
ється як природний стан людини. Не можна 
жити без праці. Народна педагогіка наго-
лошує на тому, що найкращою спадщиною, 
яку залишає кожна людина, є діла, і найкра-
щий пам’ятник – трудовий. І понині в наших 
селах існує прекрасна традиція – називати 
іменами людей те добре, що вони плекали 
своїми руками: «Степанів сад», «Василева 
криниця» тощо [6; 8; 9].

Особливе місце в житті українського на-
роду посідає хліб як головний результат 
людської праці й основний продукт хар-
чування. Народ цінить його над усе: «Без 
хліба – не до обіда», «Хліб – батько, вода – 
мати», «Хліб – джерело життя». Його бе-
регли як святиню, і дітей вчили з повагою 
ставитися до хліба, зерна як символу люд-
ського добробуту.

Усе найцінніше, що має людина, – жит-
тя, щастя, здоров’я, духовні й матеріальні 
блага, йде від землі – століттями навчали 
батьки дітей.

Із землею народна педагогіка пов’язує 
всі свої заповітні надії та сподівання, тому 
серед численних побажань чільне місце по-
сідає вислів доброзичливості «Будь здоро-
ва, як вода, а багата, як земля!»

Український народ вважає землю най-
ціннішим з усіх багатств, які дала нам при-
рода. Від бережливого ставлення до неї, 
дбайливого господарювання величезною 
мірою залежить благополуччя нинішніх і 
прийдешніх поколінь.

Земля для українського хлібороба завж-
ди була живою матерією, наділеною кон-
кретним «відчуттям»: землю не можна було 
паплюжити ні дією, ні словом. Образ Зем-
лі-Матері, Землі-годувальниці віками оспі-
ваний на етнічній території України. У мі-
фах, легендах проповідувалися моральні 
й етичні норми ставлення до Землі. У мо-
литвах хлібороби поклонялися божествам, 
які, на їхню думку, забезпечували щедру 
родючість землі. Багатовікова практика ви-
рощування культурних рослин збагачувала 
українських хліборобів досвідом, завдяки 
якому змінювалися культури, підживлював-
ся ґрунт, залишалися пари, вивчалися чин-
ники, що визначали процес ґрунтотворен-
ня: «На чорній землі більше хліба».

У природо-ландшафтних зонах України 
особливо вирізняли степовий чорнозем. 

Хлібороби, виорюючи родючий шар, осте-
рігалися зачіпати підґрунтя, яке називали 
«мертвицею».

Ділянку, що відпочивала (чорний пар), 
підживлювали, кілька разів переорювали, 
приорювали в середині літа люпин як зе-
лене добриво: «На старину гній возять, на 
новині хліб сіють».

Хліборобська практика українського се-
лянина сприяла пізнанню ґрунтів, їхньої 
родючості за виявленими властивостями, 
кліматичними впливами на ріст і розвиток 
рослин, взаємозв’язку ґрунту і рослин, їх 
живлення.

Хліборобська праця вимагала від селя-
нина знань як безпосередніх – про предмет 
занять, так і опосередкованих – про при-
родні явища, що впливали на її результати.

Про працьовитість і майстерність укра-
їнських селян С.І. Килимник пише багато і 
з любов’ю, але особливо піднесено він опи-
сує жнива: «Начинаються, мов по команді, 
обіймають серпом жменю за жменею жито 
<…> Але ось на перевеслі вже накладено 
досить. Жнець майстерно схоплює два кін-
ці перевесла, скручує рукою, втикає під пе-
ревесло юрка і вмить повертає його, скру-
чує сильно й підтикає кінці під перевесло. 
А сніп у женця, як іграшка: тісно зв’язаний, 
рівний гузир, – стрункий сніп, як молодик» 
[3, с. 494].

На жнива батьки брали і підлітків 11–
12 років, щоб навчити, «поблагословити 
жито жати». Переважав такий звичай при-
вчання дітей: батько вчив сина, мати – 
доньку. Для дітей-підлітків виготовлялися 
маленькі серпи. Батько чи мати брали ди-
тячий серп і зверталися до дитини: «Іди, 
синку (чи доню), жито жати! Вклякни, син-
ку, навколішки перед хлібом святим, перед 
постаттю. Дивись: серп тримаєш отак (по-
казує), огортаєш невелику жменьку жита, 
отак його перехиляєш через серп, а тоді 
тягнеш серп до себе, наче вниз, перети-
наєш жито, а потім – отак рівненько підій-
маєш жменьку догори так, щоб колоски не 
вплутувались у колоски, щоб зерно не ви-
тікало» [3, с. 496]. Коли дитина повільно й 
обережно починала жати, то батько чи мати 
спостерігали – як згинається, як охоплює 
жито в серп та жменю, як перегинає (щоб 
не покалічитися), як перетинає, як кладе.

Хлопці працювали під наглядом батька 
чи дідуся, а дівчатка – під наглядом мате-
рі чи бабусі, на одній постаті з ними. «Від 
дітей не вимагалось, – зазначає С.І. Ки-
лимник, – ані спішити, ані багато нажати, 
ані перевесел робити, ні в’язати», і коли 
«учень» нажне з перепочинками 1–3 сно-
пи – на перший раз досить – такий робо-
чий день «учня»» [3, с. 496]. Синові снопи 
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в’язав батько, доньчині зазвичай – мати. 
Потім ці діти пасли коні чи корови, бавили 
немовлят, йшли по свіжу воду чи збирали 
польове зілля, а то просто бавилися.

Як бачимо, батьки навчали дітей сво-
їм прикладом, дбали, щоб частка дитячої 
праці теж підтримувала матеріальний стан 
сім’ї і водночас була посильною, а вміння і 
навички формувалися поступово.

Закінчивши жнива на своєму полі, селя-
ни допомагали вдовам, сиротам, рекрутам, 
хворим і немічним родинам. Зібравшись 
у гурт, женці, не повідомляючи вдову чи си-
роту, йшли порати їхню ниву на своїх хар-
чах. Зі жнив поверталися пізно і ходили до 
тих пір, поки не збирали «святий хлібець». 
Кінні господарі мали за обов’язок звести 
збіжжя до клунь цих господарів.

«Жнива в Україні, – зазначає С.І. Ки-
лимник, вважалися святою справою; 
а допомога вдовам, сиротам, хворим та 
немічним – жертва Богові; допомога рекру-
там – справою громадською» [3, с. 501].

В українському селі часто вдавалися до 
синтезу трудових дій на рівні громади, які 
проявлялися в різних формах, зокрема й 
толоки та супряги. Толоки як звичай да-
леких слов’янських пращурів проводилися 
під час збирання хліба та сінокосу. Громада 
виділяла для толоки своїх найкращих пра-
цівників. У процесі толоки відбувався обмін 
життєвим і хліборобським досвідом, техно-
логічними прийомами, вміннями та нави-
чками [9, с. 177–179].

Хліборобські традиції згуртували україн-
ський народ, збагатили його духовно, збе-
рігалися і дбайливо передавалися наступ-
ним поколінням.

Трудові навички диференціювалися на 
індивідуальні та колективні, на суто чоло-
вічі та жіночі. Усі важкі роботи – оранка, 
молотьба, організація пасік – виконували 
чоловіки з дорослими синами, передаючи 
їм досвід, трудові традиції. Жінки з донь-
ками вирощували льон, коноплі, городину. 
Колективно-сімейними були такі роботи, як 
садіння картоплі, жнива, сінокоси, де були 
задіяні всі працездатні члени сім’ї.

Інша традиція трудової взаємодопомо-
ги називалася супрягою і була соціаль-
ною формою колективної праці, сусідської 
товариськості, виражала статус мораль-
них, етичних і виробничих взаємовідносин 
українського селянства. У цьому соціаль-
но-культурному феномені закладено ві-
ковічні традиції доброзичливості, взаємо-
виручки. Саме супряга рятувала бідніше 
селянство від матеріальної скрути, бо за-
безпечувала певну психологічну рівновагу, 
базуючись на паритетних засадах, реалізу-
вала взаємну повагу, довіру.

Витримувалося правило виробничої 
віддачі пропорційно до вкладеної частки. 
Спрацьовував і принцип доброчинності: 
якщо спрягалися, то завершували кожному 
всі визначені землевпорядні роботи.

Трудова колективна традиція супряги 
в сучасному варіанті має місце у фермер-
ських господарствах, що дозволяє коопе-
рувати кошти, засоби виробництва і пла-
нувати технологічні процеси з вирощування 
сільськогосподарських культур.

Отже, народна агротехніка, охоплюючи 
сферу матеріальної і духовної культури, є 
історико-культурним, господарсько-вироб-
ничим явищем, у процесі якого український 
хлібороб пізнавав природні процеси, зба-
гачував і ефективно застосовував набуті 
раціональні знання, які наполегливо пере-
давалися прийдешнім поколінням.

Народна аграрна культура – неоціненна 
скарбниця духовних форм культури укра-
їнського народу з органічно вмотивованою 
цілісністю технологічних навичок, багатими 
хліборобськими традиціями, що сприяли 
згуртуванню українського народу, його ду-
ховному збагаченню.

Під час виховання світоглядної культу-
ри молоді, формування стійкого інтересу 
до хліборобської праці, багатство народ-
них звичаїв та обрядів на сучасному етапі 
роботи освітніх закладів сприятиме збе-
реженню національної історичної пам’яті, 
культури, традицій і духовності.

Завдання сім’ї, педагогів, ветеранів 
хліборобської праці – передати молоді 
справжню і вічну любов до отчого краю, 
до первозданної краси степового просто-
ру, щоб кожен у маленькій грудочці україн-
ського чорнозему зміг відчути неповторний 
смак хліба.

Дорога до землі починається із простих і 
мудрих слів батьків-хліборобів, досвідчених 
наставників, зі шкільного уроку, з першого 
самостійного заробітку. Там, де своєчасно 
помічають потяг дитини до праці хліборо-
ба, де розвивають цей потяг, виховують 
гордість за професію батьків, там ніколи, 
як стверджує народна мудрість, «хлібороб-
ському роду не буде переводу».

«Розорення сіл в Україні, серйозні про-
махи в аграрній політиці підірвали віковічні 
традиції трудового виховання селянських 
дітей, відчуживши їх від землі, хлібороб-
ських професій, згубно вдарили по еко-
номіці, по народній моралі й етнопедаго-
гіці», – з болем писав відомий дослідник 
української народної педагогіки М.Г. Стель-
махович [24, с. 130–144].

«Відродження українського села, – за-
значав учений, – одночасно означає й від-
родження української етнопедагогіки, бо ж 
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одне з іншим нерозривно пов’язане. Село 
завжди було головним носієм й охоронцем 
здорової народної моралі й етнопедаго-
гіки. Якщо селянин має доволі хліба й до 
хліба, то він хоче мати дітей, нащадків-хлі-
боробів. І чим їх більше, тим краще. Якщо 
селянство вирощує високі врожаї, то ситі 
будуть і села, і міста. Без землі, без хліба 
не проживе ніхто – ні дорослі, ні діти, ні се-
ляни, ні робітники, ні вчені».

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Етнопедагогічні джерела містять ба-
гатий змістовий матеріал, який розкриває 
перед молоддю історію та традиції україн-
ського хліборобства, суспільні духовність і 
мораль, роль праці в житті громади і ста-
новленні особистості, і мають повноцінно 
використовуватися в освітній діяльності 
навчальних закладів України. Перспективи 
подальших розвідок вбачаємо в досліджен-
ні виховання засобами народної педагогіки 
підприємливості в молоді та підготовки ді-
вчаток і хлопчиків до виконання майбутніх 
обов’язків матері й батька.
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У статті розкрито деякі аспекти організаційно-методичного забезпечення навчально-виховного про-
цесу в жіночих гімназіях Північного Сходу України в досліджуваний період, проаналізовано особли-
вості методики викладання навчальних предметів, організації навчально-виховного процесу. 
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В статье раскрыты основные аспекты организационно-методического обеспечения учебно-воспи-
тательного процесса в женских гимназиях Северо-Востока Украины в исследуемый период, рассмо-
трены особенности методики преподавания учебных предметов, организации учебно-воспитательного 
процесса. 
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Klochko O.M. ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF EDUCATIONAL  
PROCESS IN THE WOMEN’S GYMNASIUMS OF THE NORTH-EAST OF UKRAINE (SECOND HALF 
OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURY) 

The article reveals the features of organizational and methodological support of the educational process 
in the women’s gymnasiums of the North-East of Ukraine in the second half of the 19th and the beginning of 
the 20th century. Methodical recommendations on the teaching of educational disciplines, methods of teach-
ing, and the conditions for teaching are analyzed.

Key words: organizational and methodological support of educational process, North-Easten region  
of Ukraine, women’s gymnasiums, teaching methods.

Постановка проблеми. Серед важ-
ливих напрямів реформування вітчизня-
ної системи освіти є питання підвищення 
ефективності організаційно-методичного 
забезпечення навчально-виховного про-
цесу в середній школі, Цьому сприятиме 
й вивчення історичного досвіду розбудови 
національного шкільництва, дослідження 
особливостей організаційно-методичного 
забезпечення жіночих гімназій Північно-
го Сходу України в другій половині ХІХ –  
на початку ХХ століття. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У фундаментальних дослідженнях 
О. Дубасенюк, В. Кравця, В. Левківського, 
М. Рисіної, А. Сбруєвої було проаналізова-
но досвід організації навчально-виховного 
процесу та методів навчання й виховання 
в навчальних закладах на різних історич-
них етапах розвитку українського суспіль-
ства. Дослідники (Д. Кудінов [3], Ю. Ло-
патенко [5], М. Рисіна [7], О. Самойленко 
[6], А. Сбруєва [7] та ін.) вивчали деякі 
особливості навчально-виховного процесу  
в окремих жіночих гімназіях Північного Схо-
ду України. 

Постановка завдання. Через від-
сутність спеціальних наукових розвідок, 
присвячених вивченню питання організа-
ційно-методичного забезпечення навчаль-
но-виховного процесу в жіночих гімназіях 
Північного Сходу України в означений пе-
ріод, постала необхідність, спираючись 
на попередній доробок науковців, досліди-
ти означене питання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Насамперед дамо визначення 
поняття «організаційно-методичне забез-
печення навчально-виховного процесу 
в жіночих гімназіях Північного Сходу Украї-
ни», під яким розуміємо процес створення 
педагогічним персоналом жіночих гімназій 
і адміністративними органами необхідних 
і достатніх умов навчання, які мали на меті 
задовольнити потреби гімназисток в ін-
формаційних джерелах (навчальні програ-
ми, підручники, книги, наочні матеріали) і 
методичних указівках для успішного засво-
єння навчального матеріалу. 

Розглянемо програми навчальних дис-
циплін для жіночих гімназій. Навчальні про-
грами для жіночих гімназій Міністерства 
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народної освіти (далі – МНО) містяться 
в збірниках «Сборник действующих по-
становлений и распоряжений по женским 
гимназиям и прогимназиям Министер-
ства народного просвещения с последо-
вавшими с 1870 года изменениями и до-
полнениями» (упорядник М. Родевич) [8] і 
«Сборник постановлений и распоряжений 
по женским гимназиям и прогимназиям 
Министерства народного просвещения за 
1870–1912 годы» (упорядник Д. Кузьменко) 
[4]. Навчальні програми для жіночих гім-
назій відомства установ імператриці Марії 
(далі – ВУІМ) розміщені в збірці «Учебные 
программы женских институтов и гимназий 
ведомства учреждений императрицы Ма-
рии» [9]. 

Важливо відмітити, що навчальні про-
грами предметів, які вивчалися в жіночих 
гімназіях ВУІМ, включали в себе лише роз-
поділ за класами та годинами навчального 
матеріалу з тієї чи іншої дисципліни, тоді як 
у програмах навчальних дисциплін жіночих 
гімназій МНО здебільшого містилися ще 
й пояснювальні записки з дидактичними 
роз’ясненнями до вивчення предметів.

Приміром, у приписці до Закону Божого 
вказано, що весь процес навчання пови-
нен бути направлений на виховання в гім-
назистках «расположения духа и образа 
мыслей истинно христианского». Навчати 
дівчат предмету необхідно було за програ-
мою чоловічих гімназій, проте в шостому 
класі варто приділити увагу діянням бла-
городних дружин, святих дів, їхнім благо-
дійним учинкам [4, с. 231]. Щодо особли-
востей методики викладання предмета, то 
нами було віднайдено архівний документ, 
в якому Комісією МНО з перевірки на-
вчальних закладів Ризького, Віленського, 
Варшавського, Київського, Харківського, 
Московського округів було рекомендовано 
«живой характер пастырской беседы», за-
коновчителі повинні робити узагальнення, 
порівняння, ставити на заняттях ученицям 
запитання «от чего», «зачем», «почему»  
[15, арк. 120].

Кожен навчальний день розпочинався 
із загальної молитви, дівчата на великі цер-
ковні свята обов’язково були присутні на 
святкових молитвах у міських церквах або 
храмах, а на екскурсіях учениці відвідували 
видатні церковні споруди не лише в сво-
їй місцевості, а й у багатьох містах Росій-
ської імперії. Наприклад, місцеві роменські 
церкви відвідували гімназистки Роменської 
жіночої гімназії, причому екскурсії мали як 
релігійний, так і науковий характер. Учени-
ці збиралися біля Олександрійської церкви 
або здійснювали подорож у храм сели-
ща Овлаші, після служби в яких дівчатам 

пропонувалось ознайомлення з місцевою 
флорою (породи дерев, види трав, квіти, 
ознайомлення з польовою системою посі-
ву злакових рослин) [17, арк. 1, 2]. Досить  
часто літературно-музичні вечори мали 
також релігійне спрямування. Майже при 
кожній гімназії, де викладалася музика, 
було створено хор, учасниці якого брали 
участь у святкуваннях.

Повертаючись до аналізу збірника по-
станов і розпоряджень щодо жіночих гім-
назій і прогімназій МНО за 1912 р., роз-
глянемо навчальну дисципліну «російська 
мова та словесність», яка викладалася за 
такою ж програмою, що й у чоловічих гім-
назіях. Перші 4 роки навчання відводилося 
на вивчення граматики, у старших класах –  
на російську словесність, у п’ятому кла-
сі викладався невеликий курс логіки. Під 
час викладання предмета застосовували-
ся різні види роботи, серед яких особливе 
значення мали практичні вправи та пись-
мові завдання. Викладачеві під час вибору 
практичних вправ необхідно було звертати 
увагу на склад класу та розвиток учениць  
[4, с. 233]. 

Навчальні програми з історії, географії 
співвідносилися з програмами цих пред-
метів у чоловічих гімназіях. Проте в курсі 
історії пропонувалося звертати увагу на 
видатних жінок в історії, які стали відоми-
ми своїми виховательськими здібностями, 
самовідданістю в якості сестер милосер-
дя, благодійністю [4, с. 236–244]. Однак 
на місцях мало місце не завжди сумлінне 
викладання цих дисциплін. Так, у Лебедин-
ській жіночій гімназії батьки нарікали на 
вчительку історії та географії, яка вимага-
ла від учениць придбати атласи географіч-
ні й історичні, хронологічні таблиці тощо, 
«грозя в разе неисполнения поставить «1» 
и записать в кондуит». Далі вказується, що 
більшістю дівчат необхідні наочні посібни-
ки були придбані, проте, як з’ясувалося,  
на уроках їх не використовували [10, с. 3].

Повертаючись до аналізу методичних 
указівок, що містилися в збірці, зазначи-
мо, що фізика, на думку розробників на-
вчальної програми, повинна була «между 
предметами естествознания занять глав-
ное место в женских гимназиях», а її зміст 
необхідно було збагатити знаннями з ос-
новних понять хімії [4, с. 245]. Відмітимо, 
що комісія МНО з перевірки навчальних 
закладів із приводу викладання дисциплін 
природознавчого циклу зауважила, що ви-
кладати ці дисципліни варто в спеціальних 
кабінетах, а сухе, формальне ставлення 
педагогів до викладацьких обов’язків не 
могло дати позитивний результат, оскільки 
не розвивало в ученицях необхідної любові 
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до знань [15, арк. 122]. Імовірно, що для 
того, щоб виправити ситуацію, для успіш-
ного викладання дисциплін природничо-
го циклу Роменській жіночій гімназії було 
рекомендовано придбати формалінові на-
очні навчальні посібники (макети розвитку 
бджоли, м’ясної мухи, форелі); з’єднані сухі 
препарати (селянський ставок і його меш-
канці; корисні комахи) [15, арк. 129].

Перейдемо до огляду навчальної про-
грами нових іноземних мов. Згідно зі збір-
ником постанов і розпоряджень по жіночих 
гімназіях і прогімназіях МНО за 1912 р., 
вивчення німецької та французької мов 
мало сприяти розумовому розвитку дівиць 
і відкрити їм доступ до літературної спад-
щини «образованных народов» [4, с. 247]. 
Пропонувалося знайомити дівчат з історич-
ними й літературними прозовими та лірич-
ними творами. Відповідно до того ж доку-
мента, збільшення порівняно з чоловічими 
гімназіями обсягу вивчення іноземних мов 
дозволяло проводити одночасно теоретич-
ні та практичні заняття, обираючи ті впра-
ви, які відповідали віковому та розумовому 
розвитку вихованок. Викладачам нових мов 
рекомендувалося після того, як основні 
мовні правила будуть засвоєні дівчатами, 
розмовляти з ними лише французькою або 
німецькою мовами [4, с. 247].

На відміну від навчальної програми но-
вих іноземних мов, програма латинської та 
грецької мов була вужчою, ніж у чоловічих 
гімназіях. Хоча вчителям рекомендувалося 
користуватися під час підготовки до уроків 
програмою чоловічих гімназій [4, с. 248], 
мали місце деякі відмінності (наприклад, на 
виконання письмових вправ відводилося не 
дві, а одна година; менше уроків відводи-
лося на вивчення Цицерона, Ксенофонта, 
Геродота тощо). 

Під час підготовки до уроків малювання 
та чистописання рекомендувалося керу-
ватися положеннями, прописаними в на-
вчальних програмах цих дисциплін, що ви-
кладалися в чоловічих гімназійних закладах 
[4, с. 248].

Розглянемо навчальні програми дисци-
плін, які викладалися лише в жіночих гім-
назіях. Це педагогіка та рукоділля. Під час 
викладання педагогіки викладачу пропо-
нувалось ознайомити вихованок із такими 
розділами: загальна педагогіка (виховання 
фізичне, розумове, моральне, релігійне); 
дидактика (методи загальнонаукові та спе-
ціально-педагогічні); методика (способи 
навчання читанню, письму, Закону Божому, 
рідній мові (російській – О. К.), арифметиці, 
елементарному кресленню й елементарній 
географії). У розділі фізичного виховання 
рекомендувалося звернути особливу увагу 

на питання гігієни, харчування грудних ді-
тей, користі свіжого повітря й основні дитя-
чі хвороби [8, с. 91].

Програма з рукоділля за 1906 р. також 
містила деякі роз’яснення. Приміром, було 
бажано, щоб уроки проходили в спеціаль-
ному приміщенні. Серед обов’язкового 
обладнання мали бути 5 швейних машин, 
10 манекенів різного розміру, 2 шафи для 
зберігання матеріалів, 15 довгих робочих 
столів, 2 класні дошки, 45 стільців або та-
буретів, ширми, дзеркала, ножиці, голки 
тощо. Після роботи зі зразками обов’яз-
ковим було навчання на предметах, які 
стануть корисними в домашньому побуті. 
Привертає увагу й те, що в пояснювальній 
записці окремо вказано, що навчання в жі-
ночій гімназії має педагогічні та загально-
освітні цілі й не може виділяти окремий 
предмет як основний (вочевидь, малося 
на увазі прохання місцевих громад нада-
ти навчанню «ремесленный» характер)  
[4, с. 195–199].

Розглянемо необов’язковий навчальний 
предмет «гігієна». Міністерством було за-
пропоновано її викладання в двох старших 
класах, а формами роботи з учнями мали 
бути звичайні уроки з наочними засобами 
або бесіди; практичні заняття необхідно 
було покласти на лікаря гімназії, за що на-
давати окрему платню [4, с. 199]. Затвер-
джена в 1906 р. навчальна програма з гігі-
єни включала в себе такі розділи: основні 
поняття з хімії, фізики, бактеріології; корот-
кі відомості про анатомію та фізіологію лю-
дини; повітря, його значення для людини; 
вода та її значення; вплив ґрунту на здо-
ров’я людини; житло, вентиляція, освітлен-
ня, опалення; догляд за шкірою, одягом; 
харчування; гімнастика та фізичні вправи; 
короткі відомості про гігієну немовлят; відо-
мості про заразні хвороби [4, с. 201–202]. 

Збірник навчальних програм жіночих 
гімназій і прогімназій ВУІМ містив реко-
мендації щодо занять та ігор, які можна 
використовувати взимку та влітку. Узимку 
рекомендувалося ковзання, катання на ли-
жах, чищення снігу лопатою, улітку та на-
весні – різноманітні рухливі ігри з м’ячем, 
скакалкою, партійні ігри (командні – О. К.) 
[9, с. 46–48]. 

Жіночі гімназії МНО отримували цирку-
лярні розпорядження щодо фізичного роз-
витку вихованок. Так, Роменська жіноча 
гімназія отримала циркуляр про правильну 
постановку фізичного розвитку учениць, 
в якому благотворними вважалися весня-
ні прогулянки місцевістю з хоровим співом, 
музикою, заохочувалась участь у цих про-
гулянках батьків учениць і родин учителів. 
Улітку пропонувалося плавання та плаван-
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ня на човнах; узимку – катання на ковза-
нах і лижах, будування «крепостей» зі снігу  
[16, арк. 1–2].

Варто зазначити, що навчальні програ-
ми були зразковими (примерными (росій-
ською) – О. К.), і вчителі могли як цілком 
використовувати їх, так і вносити власні 
правки. Як указує радянський дослідник 
середньої школи другої половини ХІХ – по-
чатку ХХ століття Ш. Ганелін, для цього пе-
дагогам необхідно було представити влас-
ну програму з обґрунтуванням причин тих 
чи інших змін у ній на розгляд педагогічної 
ради. Далі це питання розглядалося вже 
Попечителем округу. Автор указує на того-
часну тенденцію «освободиться от минис-
терской и попечительской опеки и строгой 
регламентации в программной и учитель-
ской деятельности» [1, с. 137]. 

Важливе значення приділялося само-
стійній роботі з книгою. Поширеним видом 
самостійної роботи учениць із друкованим 
матеріалом було самостійне опанування 
знань за підручником, навчальним посібни-
ком; підготовка відповідей за підручником, 
читання тексту підручника або навчально-
го посібника з метою закріплення здобутих 
знань; розгляд і аналіз ілюстрацій, таблиць; 
написання реферативних повідомлень 
із самостійно прочитаних джерел тощо  
[1, с. 157–167]. 

Варто зауважити, що бібліотеки жіночих 
гімназій регіону мали доволі значні фонди, 
які постійно поповнювалися новими ек-
земплярами. 

Є підстави вважати, що з метою успіш-
ного опанування необхідних теоретичних і 
практичних знань жіночі гімназії Північного 
Сходу України систематично закуповували 
підручники, навчальні посібники, керівни-
цтва з викладання предметів, виписували 
періодичні видання, різноманітні фізичні 
прибори для лабораторних занять із фізи-
ки, природничої історії тощо. Наприклад, 
у Лебединській жіночій гімназії в 1874 р. 
було виписано для бібліотеки таку періо-
дику: «Дело», «Всемирные иллюстрации», 
«Детское чтение», «Семья и школа», а Пі-
клувальною радою закладу було вирішено 
придбати «Историю России от древнего 
времени» (С. Соловйов, 22 томи), «Полную 
всемирную историю» (Ф. Шлоссер, 6 то-
мів), «Картинный атлас всемирной истории» 
(укл. Вейсер), «Картины священной исто-
рии» (автор – Шрейбер) [11, арк. 18, 20].  
Для викладацької бібліотеки Конотопської 
жіночої гімназії було виписано журнали 
«Русская школа», «Образование», «Тро-
пинка», «Живая жизнь», «Золотое руно»; 
для учнівської бібліотеки – «Юная Россия», 
«Детский отдых», «Светлячок» (для дітей 

молодшого шкільного віку); «Семья и шко-
ла», «Юный читатель», «Природа» [14, арк. 
2 зв, 3].

У 1908 р. гімназією для проведення ла-
бораторних робіт із розділів фізики було 
зроблено замовлення на 1150 крб. для ро-
біт із механіки (відцентрова машина, маши-
на Atwood, модель годинникового маятни-
ка, апарат для демонстрації сили удару), 
акустики (прилад для зображення звукових 
хвиль, органна труба, сирена, 2 камерто-
ни), оптики (демонстрування прямоліній-
ного поширення світла, увігнуте й опук-
ле дзеркала, калейдоскоп із картинками, 
рефлектор, дзеркала під кутами, модель 
кулі, збільшувальне скло) [14, арк. 22].

Конотопською жіночою гімназією 
в 1916 р. було придбане видання І. Озерова 
«За что мы боремся», складене з 4-х томів: 
«Под знамена экономики», «Другая Россия 
и новая школа», «Роль женщины в экономи-
ческом обновлении России», «Последний 
пьяный и первый трезвый бюджет»; праця 
«Рентгеновские лучи и строение кристал-
лов» (У. Браг, І. Браг) [13, арк. 23–24].

В архівних матеріалах Охтирської жіно-
чої гімназії читаємо таке: «Председатель 
императорского общества любителей ес-
тествознания, антропологии, этнографии 
при Московском университете ходатай-
ствует о рекомендации учебным заведени-
ям «Известий» 55 томов (за 25 лет деятель-
ности), в которых содержатся обширные 
научные материалы русских ученных о зоо-
логии, ботанике, геологии, физике, астро-
номии, антропологии» [12, арк. 20]. 

У 1889 р. для уроків і лабораторних за-
нять із природознавчого циклу гімназії  
закуповували таблиці з ботаніки з пояснен-
нями, газети й журнали, таблиці з анатомії й 
гігієни, мікроскопи й скло до них, навчальні 
посібники з анатомії, патології, діагности-
ки, фізики й хімії, воскові муляжі дермато-
логічних і венеричних хвороб тощо, фар-
мацевтичні та хімічні препарати, фізичне 
приладдя, навчальні керівництва до різних 
предметів, журнали й газети, 19 таблиць 
із гімнастики, муляжі [12, арк. 12].

Відмітимо, що адміністрація ретель-
но слідкувала за поповненням бібліотек. 
В архівах Конотопської жіночої гімназії 
зберігається розпорядження Довідково-
го бюро Тимчасової комісії з навчальних 
посібників, в якому стверджується, що 
бюро є посередником між руською шко-
лою та виробництвом посібників і вважає 
за необхідне «освободиться от ига ино-
земной промышленности», рекомендую-
чи адміністраціям гімназій замовляти ві-
тчизняні посібники, фізичні прибори тощо  
[13, арк. 39]. 
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Вважаємо, що важливим чинником ор-
ганізації навчання в жіночих гімназіях було 
створення комфортних умов. На це вказує 
педагог П. Каптєрєв, що присвятив цій про-
блемі розділ у дидактичній праці «Обста-
новка обучения» [2, с. 410–429]. Автор за-
значає, що серед обов’язкових приміщень 
гімназій повинні бути фізичний клас (для 
викладання фізики й хімії), клас рукоділля, 
гімнастики, малювання; бібліотека учнів-
ська й учительська; ігровий майданчик, сад 
[2, с. 411]. У класах жіночих гімназій чер-
гували учениці, в обов’язок яких входило 
відкривати вікна на великих перервах для 
провітрювання в кімнатах і не дозволяти 
іншим дівчатам знаходитися в цей момент 
у класі [15, арк. 26].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, здійснений нами науковий 
пошук із проблеми організаційно-методич-
ного забезпечення навчально-виховно-
го процесу в жіночих гімназіях Північного 
Сходу України в другій половині ХІХ – на 
початку ХХ століття дозволяє зробити де-
які висновки. Аналіз методичних рекомен-
дацій, що містилися в програмах навчаль-
них дисциплін жіночих гімназій, підтвердив 
їх зближення з навчальними програмами 
чоловічих гімназій. З’ясовано, що такі на-
вчальні предмети, як гігієна, педагогіка та 
рукоділля, що викладалися лише в жіночих 
гімназіях, і методичні вказівки до деяких на-
вчальних дисциплін (історія, Закон Божий) 
відбивали гендерну специфіку навчального 
матеріалу.

З’ясовано, що ефективність навчан-
ня в жіночих гімназіях Північного Сходу 
України забезпечувалася навчальними 
програмами, підручниками, наочними 
посібниками, науково-педагогічними ви-
даннями, книгами, фізичними приладами 
тощо. Аналіз архівних джерел підтвердив 
поповнення бібліотек жіночих гімназій на-
уково-методичними та наочними матері-
алами. 

Створення комфортних умов навчання 
(зручні приміщення, зони для відпочинку, 
турбота про чистоту класів), організація 
музично-літературних вечорів, екскурсій, 
дотримання режиму роботи навчального 
закладу сприяли розвитку вихованок.
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ПИСЕМНЕ ДЖЕРЕЛО ЯК КОМПОНЕНТ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА  
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Могорита В.М., аспірант 
кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

У статті проаналізовано підручник з історії України для загальноосвітніх навчальних закладів на 
предмет використання писемних історичних джерел як способу реалізації діяльнісного підходу в орга-
нізації освітнього процесу. На конкретних прикладах показано відповідність писемних джерел у різних 
підручниках дидактичним вимогам. Розкрито навчальний, розвивальний та виховний потенціал доку-
ментальних джерел у навчанні історії, звернено увагу на методичний апарат, що супроводжує історичні 
джерела. 

Ключові слова: шкільний підручник, структура підручника, історичне писемне джерело, діяльніс-
ний підхід, навчальний текст. 

В статье проанализирован учебник по истории Украины для общеобразовательных учебных заве-
дений на предмет использования письменных исторических источников как способа реализации дея-
тельностного подхода в организации образовательного процесса. На конкретных примерах показано 
соответствие письменных источников в различных учебниках дидактическим требованиям. Раскрыт 
учебный, развивающий и воспитательный потенциал документальных источников в обучении истории, 
обращено внимание на методический аппарат, который сопровождает исторические источники. 

Ключевые слова: учебник истории, структура учебника, исторический письменный источник, дея-
тельностный подход, учебный текст.

Mohoryta V.M. THE WRITTEN SOURCE AS A COMPONENT OF A SCHOOLTEXTBOOK ON THE 
HISTORY OF UKRAINE

The article analyzes the textbook on the history of Ukraine for general educational institutions for the pur-
pose of using written historical sources as a way of implementing an activity approach in organizing the  ed-
ucational process. Specific examples show the correspondence of written sources in various textbooks with 
didactic requirements. The educational, developmental and educational potential of documentary sources in 
the study of history is revealed, attention has been paid to the methodical apparatus accompanying historical 
sources.

Key words: school textbook, structure of the textbook, historical written source, activity approach, 
educational text.

Постановка проблеми. Динамічний 
розвиток сучасної цивілізації з її глобаль-
ною інтелектуалізацією та збільшенням 
ролі інформації у повсякденному житті, 
піднесенням ролі особистості у житті су-
спільства, потребує постійного оновлення 
самого суспільства, його здатності до мо-
більності. З цими викликами сьогодення 
традиційна парадигма освіти неспроможна 
впоратись, оскільки знання, які учень здо-
буває у процесі навчання, досить швидко 
архаїзуються. Саме тому сучасне суспіль-
ство висунуло нові вимоги до процесу 
навчання у школі та його результатів, що 
знайшло своє відображення у діяльнісному 
підході у навчанні як методологічному ба-
зисі. Ідеї щодо діяльнісного підходу в осві-
ті знайшли своє відображення в основах 
Стандарту освіти та оновлених навчальних 
програмах. Ця обставина змушує по ново-
му розглядати шкільний підручник, що за-
лишається одним з найважливіших компо-
нентів освітнього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій свідчить про те, що розробкою теорії 
шкільного підручника займались: Л. Алек-
сашкіна, Г. Гранік, Д. Зуєв, І. Лернер, Н. Та-
лизіна та ін. Проблемою організації пізна-
вальної діяльності учнів на уроках історії 
переймались провідні українські дослідники 
та методисти: К. Баханов, В. Власов, Н. Гу-
пан, І. Костюк, Ю. Комаров, В. Островський, 
О. Пометун та ін. Теоретичне обґрунтуван-
ня добору документів для роботи на уроці 
сформульовано В. Кольцовим, І. Лернером 
розроблено типологію запитань для аналі-
зу історичних документів. Аналіз історично-
го джерела як об’єкту дослідження на уроці 
історії здійснено Г. Цвікальською, Л. Задо-
рожною. К. Бахановим запропоновано ме-
тодику проведення лабораторно-практич-
них уроків, в основу яких покладено роботу 
з історичними джерелами. Структурну мо-
дель вивчення історичних джерел запро-
понувала Л. Алексашкіна. Методику робо-
ти з історичним джерелом проаналізовано 
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В. Власовим. Однак роль писемних джерел 
у шкільному підручнику історії України не 
знайшла належного висвітлення.

Постановка завдання. Мета стат-
ті – аналіз підручників історії України для 
загальноосвітніх навчальних закладів на 
предмет наявності писемних історичних 
джерел, методичного апарату для їх аналі-
зу та його відповідність діяльнісному підхо-
ду в організації освітнього процесу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У відповідності до Державного 
стандарту базової і повної загальної серед-
ньої освіти, діяльнісний підхід спрямований 
на розвиток умінь і навичок учнів, застосу-
вання набутих знань у практичних ситуаці-
ях. Одним із завдань освітньої галузі «Сус-
пільствознавство» є формування в учнів 
критичного мислення. Історичний компо-
нент освіти повинен забезпечувати викори-
стання учнями у процесі пошуку інформації 
про минуле різних видів історичних джерел 
та вміння представляти обґрунтовані та 
структуровані знання з історії, власне саме 
розуміння історії [2, с. 6, 16–17]. На думку 
О. Пометун, головним принциповим поло-
женням діяльнісного підходу є те, що фор-
мування свідомості людини нерозривно 
пов’язане з її діяльністю. Оскільки навчан-
ня є активним процесом діяльності люди-
ни та забезпечує її розвиток, то діяльність 
учня повинна бути спрямована на розв’я-
зання певних навчальних завдань і тільки 
у результаті такої діяльності відбувається 
оволодіння знаннями і вміннями, забезпе-
чується розвиток учня [9, с. 84]. Діяльніс-
ний підхід потребує особливої організації 
педагогічного процесу, змісту освіти, у ре-
зультаті чого школярем буде усвідомлена 
значущість навчальної діяльності.

Підручник є носієм інформації, містить 
систематизований навчальний матеріал, є 
засобом для засвоєння змісту освіти. Нині 
підручник, на думку С. Трубачева, перестає 
бути навчальною книгою для закріплення 
навчального матеріалу, який був повідом-
лений вчителем на уроці, оскільки збіль-
шилось його функціональне навантаження 
[12, с. 18]. Підручник являє собою інфор-
маційну модель, що виконує інформацій-
но-пізнавальну, дослідницьку, практичну 
та самоосвітню функції. Трансформація 
функцій підручника передбачає зміни його 
структури, у тому числі й текстової складо-
вої. Основний текст підручника являє со-
бою відомості про минуле та викладається 
логічно з використанням мінімальної кіль-
кості фактів. Додатковий текст підручника 
може містити історичні документи. На думку 
О. Пометун, це перетворило підручники на 
більш активний інструмент пізнання. За до-

помогою документів автори забезпечують 
альтернативність та багатоаспектність під-
ходів до історичних фактів і явищ [9, с. 86]. 
Л. Алексашкіна зазначає, що доповнення 
основного тексту різноманітними історич-
ними джерелами, забезпечує учнів інфор-
мацією для розуміння та пояснення фактів, 
що містяться в основному тексті. Також 
такий підхід забезпечує формування у них 
світоглядних уявлень та оцінок, образних 
уявлень та емоційного відношення до мате-
ріалу, що вивчається. Водночас такий при-
йом збагачує пізнавальні характеристики 
авторського тексту та забезпечує розмеж-
ування тексту підручника у дидактичному 
плані на провідний та допоміжний [1, с. 61].

Оскільки діяльнісний підхід в організації 
освітнього процесу передбачає формуван-
ня в школярів історичного мислення, вини-
кає потреба переосмислення традиційних 
засобів навчання, формулювання нових 
критеріїв оцінки якості історичної освіти, а 
відтак пошуку оптимальної моделі підруч-
ника історії. У зв’язку з цим актуальності на-
буває проблема якісного підручника історії, 
який спроможний забезпечити реалізацію 
нової діяльнісно-компетентнісної парадиг-
ми освіти. У цьому контексті варто вести 
мову про писемне історичне джерело та 
його місце у сучасному підручнику історії.

Серед історичних джерел найвагомішу 
роль у підручниках відводиться історичним 
документам. Вони забезпечують в учнів 
здатність мислити, висловлювати власну 
думку, розуміти суть історичного процесу. 
Також історичні джерела є базою для осяг-
нення учнями багатьох суспільних процесів. 
В. Власов зазначає, що історичне джерело, 
як засіб навчання історії, добре вписується 
у сучасну освітню парадигму, оскільки: ві-
дображає реальну, а не вигадану ситуацію; 
дає уявлення про відносність історичного 
знання; кожен документ здатний проде-
монструвати подібність між нами та людь-
ми з дуже давніх епох, а також відмінність 
близьких поколінь; джерело здатне пере-
конливо продемонструвати наскільки та як 
можна спотворити інформацію, причому як 
свідомо, так і несвідомо [3, с. 4]. Врахо-
вуючи те, що на відміну від інтерпретаці-
йної форми викладу фактів в авторському 
тексті підручника, історичний документ є 
джерельною формою подачі історичної ін-
формації. Однак В. Мисан звертає увагу, 
що джерельній формі викладу навчального 
матеріалу притаманна своєрідна інтерпре-
тація історичних подій так само, як і автор-
ському викладу, у тому випадку, коли автор 
джерела не є очевидцем подій [8, с. 9].

Проте, саме завдяки роботі з історични-
ми джерелами, учні матимуть можливість 
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застосовувати поняття, які опанували, ана-
лізувати та пояснювати зміст інформації, 
порівнювати власні умовиводи з баченням 
ходу історичного процесу, що викладений 
автором підручника. Не слід забувати, що 
саме завдяки роботі з писемними істо-
ричними джерелами учень може відчути 
себе у ролі дослідника, бути якимось чи-
ном причетним до подій, що аналізують-
ся, мати змогу порівняти різні погляди на 
історичні події та явища. Поділяємо точку 
зору В. Власова, що не варто захоплюва-
тися у підручниках теоретизацією навчаль-
ного матеріалу, викладом усього розмаїття 
поглядів істориків на ті самі події, оскільки 
завдання шкільного курсу історії не зво-
диться до накопичення знань про минуле 
людства [5, с. 4].

Звичайно, слід дотримуватися низки ви-
мог до підбору історичних джерел для під-
ручників. Дидактичні вимоги передбачають, 
що історичне джерело має бути адаптова-
ним і прийнятним для розуміння, доступ-
ним за змістом та обсягом; відображати 
основні факти епохи; мати певний емоцій-
ний вплив [5, с. 6]. Водночас слід уникати 
використання ідеологічних документів та 
джерел багатоступеневого переказу.

Автори підручників, власне як і вчите-
лі історії, добір історичних документів по-
винні здійснювати на засадах мультипер-
спективності, що передбачає висвітлення 
історичної ситуації з кількох перспектив. 
Дослідження джерел у такому ракурсі зу-
мовлює появу суперечливих інтерпрета-
цій, що дозволить уникнути уявлення про 
наявність тільки одного правильного ви-
словлювання. Таким чином, школярі під час 
аналізу історичних подій повинні знати та 
оцінювати суперечливі позиції істориків. 
Одночасно не варто забувати, що активне 
використання принципу мультиперспек-
тивності приводить до загострення ряду 
проблем: відсутність навчального часу на 
багаторакурсність висвітлення проблеми, 

відсутність в учнів відповідного досвіду для 
визначення суперечливості фактів, непід-
готовленість вчителів до нових методик  
[3, с. 7–8].

Для визначення місця писемного доку-
мента у підручнику історії проаналізовано 
низку шкільних підручників з історії різних 
років видання на наявність писемних істо-
ричних джерел. Результати проведеного 
аналізу відображено у таблиці 1.

Як бачимо, в усіх проаналізованих під-
ручниках наявна та чи інша кількість пи-
семних джерел для опрацювання учнями 
на уроках. Найменша кількість писемних 
документів щодо одного параграфа у під-
ручнику Ю. Свідерського та ін. (2016 р.) 
становить 21 писемне джерело на 25 па-
раграфів, найбільша – у підручнику В. Вла-
сова з історії України для 9 класу [11, с. 4]. 
Невиправдано малою є також кількість до-
кументів у підручнику Р. Ляха та Н. Теміро-
вої з історії України для 7 класу (1999 р.),  
в якому у середньому припадає трохи біль-
ше ніж одне історичне джерело на пара-
граф [7]. У всіх підручниках, окрім підручни-
ка В. Власова з історії України для 9 класу, 
кількість джерел є недостатньою. Як вважає 
О. Пометун, підручник має містити 1-2 до-
кументи на кожен підпункт [9, с. 86]. Варто 
зазначити, що всі писемні документи, що 
вміщені у підручниках, є адаптованими для 
опрацювання учнями того чи іншого віку. 
Винятком є кілька російськомовних джерел 
у підручнику з історії України для 10 класу 
Ф. Турченка [13].

У підручниках з історії України для 9 та 
10 класів авторства Ф. Турченка та В. Моро-
ка, всі документи подані у кінці параграфа 
[13; 14]. У решті підручників писемні дже-
рела подаються у контексті основного тек-
сту зі смисловою прив’язкою до нього або 
у кінці відповідних підпунктів [4; 7; 10; 11].  
Підручник В. Власова єдиний з проаналізо-
ваних, в якому автор для активізації пізна-
вальної діяльності школярів подає писемне 

Таблиця 1
Відображення писемних джерел у шкільному підручнику історії України

Підручник Рік  
видання

К-сть  
параграфів

К-сть доку-
ментів

Середнє 
значення

Р. Лях, Н. Темірова. Історія України, 
7 клас 1999 41 48 >1

Ю. Свідерський, Н. Романишин,  
Т. Ладиченко. Історія України, 7 клас 2016 25 21 <1

Ф. Турченко, В. Мороко. Історія Укра-
їни, 9 клас 2003 62 93 1,5

В. Власов. Історія України, 9 клас 2017 35 159 4,5
Ф. Турченко. Історія України, 10 клас 2002 67 128 <2
О. Реєнт, О. Малій. Історія України, 
10 клас 2010 27 47 1,7
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джерело майже до кожного параграфа. Та-
кож В. Власов використав значну кількість 
фрагментів писемних джерел у рубриці 
«Перевірте, чого навчилися». Автор про-
понує учням прокоментувати події чи яви-
ща, про які йдеться у фрагменті документу, 
оцінити їхнє історичне значення, визначити 
про кого чи про яку подію йде мова у пи-
семному джерелі [4].

У контексті дослідження актуальною 
проблемою є відбір писемних джерел ав-
торами підручників. Сьогодні найгострішою 
проблемою є не відсутність чи наявність іс-
торичного джерела, а спосіб його відбору й 
система запитань для його аналізу учнями 
[6, с. 7]. Більшість документів, як правило, 
однотипні, наприклад, у підручнику Ю. Сві-
дерського та ін. з 21 джерела 18 – уривки 
з літописів. У цьому підручнику також від-
сутня будь-яка система використання дже-
рел, адже у двох останніх розділах вміщено 
лише 3 джерела, і це при тому, що автори 
мали б урахувати поступальний розвиток 
вмінь і навичок учнів до аналізу писемного 
джерела [11]. 

У підручнику з історії України для 10 кла-
су (автори О. Реєнт та О. Малій) 26 джерел 
з 47 є інтерпретованими текстами на іс-
торичну та політологічну тематику, пере-
важно – уривки з академічних підручників 
[10]. У решті підручників писемні докумен-
ти більш різнопланові. Автори підручника 
з історії України для 9 класу Ф. Турченко та 
В. Мороко, поряд з фрагментами праць су-
часних дослідників, подають витяги з праць 
дослідників, що жили у ХІХ – на початку 
ХХ століття (12), листи, записки та промови 
(14), програмні документи політичних ор-
ганізацій та партій (9), нормативно-правові 
акти (9), статистичні дані (6). Варто зазна-
чити, що авторами використано низку ви-
тягів з тогочасних газетних статей та кілька 
уривків (5) з художніх творів, що дозво-
ляє формувати емпатійне ставлення учнів 
до описуваних подій [14]. Автори підручни-
ків переважно не дотримуються принципу 
мультиперспективності у підборі писемних 
джерел. Варто зазначити, що значна част-
ка таких джерел вміщена у підручнику істо-
рії України для 9 класу В. Власова [4].

У підручнику Р. Ляха та Н. Темірової 
переважають репродуктивні запитання, 
що супроводжують документи, на зразок 
«знайти слова у документі…», «назвіть риси 
князя на основі документу…» чи переказа-
ти фрагмент документу [7]. Більшість пи-
семних документів, що вміщені у підручни-
ку авторів О Реєнта та О Малій, не містять 
жодного запитання [10]. У решті підручни-
ків запитання, що подані до документів, но-
сять як репродуктивний, так і продуктивний 

характер. Майже всі запитання до доку-
ментів, вміщених у підручнику В. Власова, 
мають продуктивний характер [4]. 

У всіх підручниках запитання та завдання 
для роботи з історичними джерелами вмі-
щено поряд з ними. Підручник В. Власова 
єдиний, в якому настанова для опрацюван-
ня та запитання до цього документу пере-
дують його змісту, що значно покращує ре-
зультативність роботи над ним з боку учнів 
[4]. За такого підходу учні, маючи алгоритм 
дій по аналізу документу, у процесі роботи 
над джерелом не опускають найважливішої 
інформації. Натомість опрацювання писем-
ного джерела без наперед поставлених 
очікувань є малопродуктивним. У підручни-
ку Ф. Турченка для 10 класу запитання та 
завдання, що супроводжують писемні дже-
рела, досить часто потребують від учнів по-
переднього опрацювання основного тексту, 
що позбавляє можливість вчителя викори-
стати джерело на будь-якому етапі уроку [13].

Можна стверджувати, що чітких тенден-
цій з удосконалення шкільних підручників 
історії на предмет використання писемного 
джерела як компоненту підручника абсо-
лютно не простежується. Це свідчить про 
ігнорування деякими авторами досягнень 
педагогічної науки у питанні використання 
історичних джерел на уроках історії, а від-
так і їхньої обов’язкової присутності у під-
ручнику та необхідності якісного методич-
ного супроводу цих джерел. Прикро, що ці 
підручники побачили світ у 2016 році.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Аналіз підручників підтверджує певну 
методичну необґрунтованість використан-
ня історичних джерел. Часто вміщені у тек-
сти документи не можуть забезпечити до-
слідницьку діяльність учнів на уроці. Однак 
слід зауважити, що викладання, побудова-
не тільки на джерелах, вимагатиме біль-
ших затрат часу на оволодіння навчальним 
матеріалом, додаткових зусиль педагога 
та призведе до перенавантаження учня, 
а тому не можна перетворювати шкільний 
підручник історії на хрестоматійне видання. 
Такий тип вивчення навчального матеріалу 
доречно проводити на практичних заняттях 
як новій формі уроку історії. Сучасна шко-
ла потребує такий підручник з історії Укра-
їни, який відповідав би поглядам сучасної 
академічної історичної освіти, актуаль-
ним методикам навчання та забезпечува-
ти розвиток, активність та творчість учнів. 
Саме на розв’язання зазначених у статті 
проблем мають спрямувати свої зусилля 
авторські колективи майбутніх підручників 
для загальноосвітніх навчальних закладів 
у відповідності до вимог Державного стан-
дарту базової та повної середньої освіти.
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Подальші дослідження буде спрямова-
но на вивчення всіх компонентів сучасно-
го шкільного підручника та ефективності їх 
поєднання.
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CИСТЕМА КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ  
НА ЗАКАРПАТТІ У 20–30 РОКАХ XX СТОЛІТТЯ

Поп І.П., 
завідувач інформаційного центру 

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

У науковій статті досліджуються особливості становлення системи підвищення кваліфікації педаго-
гічних кадрів у 20–30 роках XX століття на Закарпатті, періоду входження краю до складу Чехословач-
чини. Охарактеризовано окремі аспекти суспільно-політичних процесів, пов’язаних із формуванням 
школи на території краю. Проаналізовано погляди провідних педагогів на питання реалізації актуаль-
них завдань розвитку, вдосконалення й підвищення професійної педагогічної майстерності.

Ключові слова: Закарпаття, Чехословаччина, педагог, підвищення кваліфікації, гуманізм, вихован-
ня, нова школа.

В научной статье исследуются особенности становления системы повышения квалификации педаго-
гических кадров периода вхождения края в состав Чехословакии в 20–30 годах XX века на Закарпатье. 
Охарактеризованы отдельные аспекты общественно-политических процессов, связанных с формирова-
нием школы на территории края. Проанализированы взгляды ведущих педагогов на проблемы оказания 
помощи педагогическим кадрам в реализации актуальных задач развития, совершенствования и повы-
шения профессионального педагогического мастерства в указанный период.

Ключевые слова: Закарпатье, Чехословакия, педагог, повышение квалификации, гуманизм, воспи-
тания, новая школа.

Pop I.P. SYSTEM OF QUALIFICATION OF PEDAGOGICAL PERSONNEL IN TRANSCARPATHIA 
IN THE 20-30 YEARS OF THE XX CENTURY

New social and goverment needs require educational system to change its role, functions and educators 
preparatoin. Educators are faced with task to train responsible citizens with the ability for conscious public 
choice and to direct their activities for bringing benefits to other people and society. Educators training sys-
tems is updating and modrnizing in scope of euro-integrational processes in Ukraine. In this respect educator’s 
proffessional development which includes permanent self-education, participation in educational training pro-
grams and other forms of professional groving, is very important.

Key words: Transcarpathia, Czechoslovakia, educator, qualification upgrade,humanity, training, new 
school.

Постановка проблеми. Нові вимоги до 
освіти з боку суспільства, держави й особи 
зумовлюють значну зміну ролі, функцій, під-
готовки та діяльності педагогічних кадрів. 
Сьогодні в галузі освіти визначено чіткі прі-
оритети освітньої політики в контексті за-
безпечення всебічного розвитку людини як 
особистості та найвищої цінності суспіль-
ства. Перед педагогами стоїть завдан-
ня виховати відповідальних громадян, які 
здатні до свідомого суспільного вибору та 
спрямування своєї діяльності на користь ін-
шим людям і суспільству. Відбувається мо-
дернізація й оновлення системи підготов-
ки вчителя в контексті євроінтеграційних 
процесів розвитку освіти України. У цьому 
плані дуже важливим є професійний роз-
виток педагога, який передбачає постійну 
самоосвіту, участь у програмах підвищення 
кваліфікації та будь-які інші види й форми 
професійного зростання [4, с. 41].

Одним зі джерел вивчення здобутків іс-
торії української педагогіки є ґрунтовне до-
слідження педагогічного досвіду попередніх 

поколінь, зокрема процесів, пов’язаних зі 
становленням національної системи освіти, 
вивчення діалектики й принципів розвитку 
української національної школи навчання 
та підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів. Тому важливою для сьогодення є 
робота культурно-освітніх діячів Закарпат-
тя у 20–30-х роках ХХ століття, спрямова-
на на відродження історичних, культурних 
традицій краю, формування гуманістичних 
орієнтирів української національної школи, 
підвищення ролі учителя в суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Концептуальні засади формуван-
ня традицій національної освіти в істо-
рико-педагогічному ракурсі досліджують 
І. Бех, І. Іванюк, П. Кононенко, О. Овчарук, 
С. Рябова, Г. Тараненко, О. Сухомлинська, 
К. Чорна та інші; у контексті філософії осві-
ти – А. Герасимчук, Г. Васянович, І. Зязюн, 
В. Кремень, В. Лутай, М. Михальченко, 
І. Надольний, Н. Скотна, В. Скотний та інші; 
щодо організації та розвитку системи піс-
лядипломної педагогічної освіти В. Бондар, 
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І. Жерносек, М. Красовицький, С. Крисюк, 
В. Маслов, В. Олійник, В. Пікельна, Н. Про-
тасова, В. Пуцов, Т. Сущенко.

Питання становлення та розвитку теорії 
й практики навчання на Закарпатті в різ-
ний час були предметом наукових розві-
док А. Бондара, М. Вегеша, В. Гомонная, 
Д. Данилюка, А. Ігната, М. Кляп, М. Кухти, 
І. Ліхтея, М. Макари, О. Машталера, О. Ми-
шанича, О. Мудри, І. Небесника, Г. Рего, 
Г. Розлуцької, В. Росула, М. Талапканича, 
В. Туряниці, П. Федаки, С. Федаки, П. Фе-
ренца, В. Химинеця, О. Хичія та інших нау-
ковців.

Постановка завдання. Мета стат-
ті – проаналізувати становлення систе-
ми підвищення кваліфікації на Закарпатті  
у 20–30-і роки ХХ століття, роль відомих 
педагогів у формуванні післядипломної 
освіти, а також актуальність досліджувано-
го питання в процесах формування сучас-
ної української школи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Територія нинішнього Закарпаття 
після закінчення першої світової війни у ве-
ресні 1919 року ввійшла до складу Чехо-
словаччини під назвою Пôдкарпатска Русь, 
але паралельно використовувався й тер-
мін «Підкарпатська Русь». Край перебував 
у складній політичній, соціально-економіч-
ній, культурній кризі. За твердженням пер-
шого керівника шкільного реферату в Ужго-
роді Й. Пешека, більше ніж 70% населення 
Підкарпатської Русі не вміли читати й пи-
сати [18, с. 171], війною зруйновані шкільні 
приміщення, для організації навчального 
процесу не вистачало підручників, а з їх 
підготовкою виникали проблеми, пов’язані 
з відсутністю літературної мови та диску-
сіями із цього питання в колах інтелігенції 
[6, с. 101]. Їх зміст детально висвітлено 
в наукових дослідженнях П. Магочія «Фор-
мування національної самосвідомості: Під-
карпатська Русь (1848–1948)» [13], «Освіта 
Закарпаття» [9], В. Росула «Тенденції роз-
витку школи та педагогічної думки Закар-
паття (XIX–XX ст.)» [7], Ю. Химинця «Закар-
паття – земля Української держави» [14] 
та інших працях.

На початку 1920-х років з-поміж зазна-
чених проблем окремо можемо виділити 
нестачу педагогічних кадрів у навчальних 
закладах краю. Із 674 учителів шкіл на тери-
торії Підкарпатської Русі лише 379 викона-
ли службову присягу чехословацькій владі, 
інші виїхали до Угорщини або відмовилися 
працювати в навчальних закладах [3, с. 20]. 

Для забезпечення шкіл вчителями за-
прошені, зокрема, фахівці з Галичини, та-
кож багато українських фахівців прибуло 
до Закарпаття з Чехословаччини, де укра-

їнська еміграція була однією з найчислен-
ніших. Був збільшений набір у три середні 
педагогічні заклади освіти – Ужгородську 
півче-учительську семінарію, в Ужгород-
ську жіночу учительську семінарію та в Му-
качівську семінарію. Так, у 1938 році в по-
чаткових школах працювало 3320 учителів, 
які навчали майже 145 тис. учнів [5, с. 215]. 

Разом із тим у складі Чехословаччини 
на території історичного Закарпаття ство-
рені сприятливі умови для розвитку еко-
номіки, культури, освіти. Швидкими тем-
пами відбувалося будівництво нових шкіл, 
у багатьох селах навчання дітей проводи-
лося в пристосованих приміщеннях. Усьо-
го в 1938 році на території Підкарпатської 
Русі працювали 803 початкові школи проти 
475 у 1920 році [17; 29]. 

Підвищення ефективності навчального 
та виховного процесу в закладах освіти на 
території Підкарпатської Русі було пріори-
тетним завданням органів управління краю 
та педагогів. Тому процеси реформуван-
ня системи освіти, які проводилися Кра-
йовим шкільним рефератом в Ужгороді за 
безпосередньої участі провідних педагогів, 
культурно-освітніх діячів, були спрямова-
ні, зокрема, на підвищення ролі школи та 
вчителя в суспільстві. «Днешня епоха і від 
школи вимагає більше й інтенсивнішої ро-
боти. Круг виховання не скривався лиш за 
мурами школи, але має поширитися пра-
цею дальших чинників, помічників учителя» 
[1, с. 44]. 

Формування особистості вчителя в кон-
тексті заснування традицій нової демокра-
тичної школи, становлення та вдосконален-
ня його педагогічної майстерності прямо 
залежали від рівня професійної підготовки 
педагогічних кадрів. Директор учительської 
семінарії, видатний культурно-освітній діяч 
краю А. Волошин підкреслював, що для того, 
щоб покращити авторитет школи «первый 
раз маєме поднести общественный стан 
и образованность учителя, т. є. придати 
большої уваги, большої чести учительско-
му занятію, платню приспособити к сему 
культурно-просвітному званію учителя. Все 
то тісно связано з образованностью учи-
теля… Интерес народної освіты и разом и 
интерес учительства требує, чтобы учителі 
образовалися в высших школах» [2, с. 34].

Разом із тим потрібно було створити 
умови для підвищення фахової майстер-
ності вчителів, розвитку їхніх творчих зді-
бностей, упровадження новітніх форм і 
методів навчання. Із цією метою при учи-
тельських семінаріях у містах Ужгород і 
Мукачево під час літніх канікул наказом 
Шкільного відділу цивільної управи Під-
карпатської Русі від 24 березня 1920 року 
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№ 2864 на території краю організовували-
ся перші за нової влади шестиденні курси 
підвищення кваліфікації педагогічних ка-
дрів. До навчання запрошувалися учителі 
народних і горожанських шкіл, які повинні 
були зареєструватися до 15 травня «че-
рез шкільні інспекторати». Це було одне 
з перших розпоряджень місцевих органів 
влади зі створення та організації навчання 
педагогічних кадрів. Учителям забезпечу-
вали безкоштовне проживання, харчуван-
ня та витрати на проїзд. Дуже важливим, 
на нашу думку, є той факт, що курсанти 
безкоштовно отримували науково-мето-
дичну літературу, необхідну для вдоскона-
лення набутих у процесі навчання знань. 

Після завершення курсової підготовки 
педагоги добровільно могли «зголоситися 
до испыту изъ выкладаныхъ предметôвъ» 
та отримати не лише свідоцтво про скла-
дання екзаменів, а й переваги під час 
влаштування на роботу. «При дефинитив-
нȏмъ обсаджованю мѣстъ буде звертати-
ся увагу на тыхъ учителѣ котрѣ одержали 
испытове свѣдомство. Тому въ интересѣ 
каждого учителя лежати буде вписатися на 
той курсъ» [8, с. 7]. Так органи управління 
освітою намагалися визначити й мотивува-
ти найкращих учителів, які володіли новіт-
німи методиками, спонукати їх до творчого 
зростання. Такі педагоги не лише забезпе-
чували навчальний процес у своїх освітніх 
установах, вони ділитися досвідом роботи 
зі своїми колегами та активно залучалися 
до роботи різноманітних просвітянських 
заходів: конференцій, з’їздів тощо. 

Як уже зазначалося, з метою підвищен-
ня професіоналізму, освітнього й загально-
культурного рівня педагогів краю в серпні 
1920 року на базі Ужгородської та Мукачів-
ської учительських семінарій були проведе-
ні «вакаційнѣ научнѣ курсы». Їхнім завдан-
ням, згідно із затвердженим статутом, було 
«подати учительству найважнѣйшѣ вѣдомо-
сти изъ новѣйшихъ стремлінь въ педагогоцѣ 
и школьництвѣ а також подати учительству 
поразъ першій головнѣйшѣ даты изъ исто-
рій литературы» [12, с. 6]. Багато доводи-
лося працювати над літературною мовою, 
бо не можна було допустити, щоб учителі, 
які не володіли народною мовою, викла-
дали в школах. Одним зі шляхів вирішен-
ня зазначеної проблеми було опрацювання 
творчості класиків української літератури 
М. Руданського, І. Франка, Т. Шевченка, 
Ю. Федьковича та інших. Із місцевих ав-
торів вивчали, зокрема, твори Павловича, 
розроблено також програму з історії ста-
новлення літератури рідного краю. На той 
час школа потребувала підручника з укра-
їнської мови. І дуже важливим, як нам ви-

дається, є той факт, що підготовку вчите-
лів з мови та літератури, поглиблення їхніх 
філософсько-педагогічних знань під час 
проходження курсової підготовки в стінах 
Ужгородської гімназії проводив відомий 
культурно-освітній діяч, працівник Шкільно-
го реферату І. Панькевич, який «фактично 
був єдиним ученим-мовознавцем на всій 
Підкарпатській Русі, який володів науковим 
матеріалом щодо укладання підручника 
української мови, що базувався б на діа-
лектній мові місцевих українців» [15, с. 45]. 
Проводячи аналіз роботи курсів підвищен-
ня кваліфікації педагогів, науковець із при-
крістю зазначав, що курсанти майже не 
мали знань з історії української літератури, 
з правопису, зокрема не вміли правильно 
вживати «ъ», «и» та «ы» в коренях і закінчен-
нях слів. Щоб покращити такий стан справ, 
подібні курси потрібно було проводити не 
лише під час канікул, а й упродовж усього 
навчального року, що дало б змогу охопити 
перепідготовкою всіх вчителів. «Такѣ кур-
сы переходили бы по черзѣ всѣ учителѣ… 
сего домагалося и само учительство и на 
курсахъ найбольшу вагу клало на языкъ» 
[12, с. 6–8]. 

Отже, можемо підсумувати, що метою 
перших курсів підвищення педагогічної 
майстерності на території Підкарпатської 
Русі було намагання допомогти вчителю 
зорієнтуватися в новітніх освітніх тенденці-
ях, програмових матеріалах, показати вза-
ємозв’язок слов’янських народів, збагати-
ти його надбаннями української педагогіки, 
науки, культури, зорієнтувати учительство 
у вирішенні питань, пов’язаних із запрова-
дженням у навчально-виховний процес лі-
тературної мови. 

Педагоги, які проходили перепідготов-
ку при вчительських семінаріях спільно 
зі Шкільною управою Підкарпатської Русі, 
мали право організовувати у своїх навчаль-
них закладах методичні об’єднання певно-
го регіону – «педагогічні кружки». Ці заходи 
проводилися для ознайомлення вчителів із 
передовими освітніми новаціями в органі-
зації навчально-виховного процесу, обміну 
досвідом роботи, отримання освітянами 
юридичних консультацій. Шкільний відділ 
розпорядженням від 30 січня 1924 року 
№ 31.831/23 започаткував проведення 
«педагогічних кружків» у навчальних закла-
дах краю, доручивши шкільним інспекто-
рам, щоб «кружки сходилися под прово-
дом учителѣв участвовавших на студійной 
дорозі, або на методичном курсѣ в Ужго-
родѣ» [10, с. 69]. Усвідомлюючи, що якість 
навчально-виховного процесу школи, його 
результати співвідносні з теоретичною під-
готовкою, педагогічною та методичною 
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майстерністю педагога, керівники освітніх 
установ активно долучилися до створен-
ня й розбудови «педагогічних кружків». 
У 1923–1924 навчальному році методич-
на робота вчителів у гуртках проводилася 
систематично й «большинство кружков по-
казало красный успіх в роботѣ». Поступово 
вдосконалювалися й організаційні питання 
проведення таких заходів. Зокрема, шкіль-
ний відділ розпорядженням від 6 вересня 
1924 року № 21 735 зобов’язував засідання 
«педагогічних» кружків проводити в остан-
ній декаді місяця, а вчителі на час робо-
ти методичних об’єднань звільнялися від 
занять. До організації засідань залучали 
щоразу інші навчальні заклади, що давало 
можливість охоплювати методичною робо-
тою значну кількість освітніх установ. Для 
поліпшення фахової підготовки педагогіч-
них кадрів під час роботи «педагогічних кру-
жків» у школах одна година присвячувала-
ся спеціальній методичній роботі, а на двох 
заняттях учителі показували свої практичні 
навики. Це безперечно взаємозбагачува-
ло членів педагогічного колективу іннова-
ційними знахідками, молоді освітяни мали 
можливість вчитися майстерності в досвід-
ченіших колег. У вказаному розпорядженні 
також зазначалося, що «управа школы, при 
котрой сходки устроєнѣ в згодѣ с предсѣда-
телем кружка дасть способ всѣм учителям 
для 1–2 годиновоѣ госпитаціѣ в поодиноких 
класах и одночасно выставить по возмож-
ности всю школьну роботу совершенну  
до того часу, по методичному поступѣ, для 
перегляненя» [10, с. 69]. 

Один із засновників і керівників «Педа-
гогічного товариства Підкарпатської Русі», 
«Учительської громади» Ю. Ревай подає 
примірний план роботи «педагогічного 
кружка»: «із восьмої до дев’ятої години 
практичні заняття проводять педагоги шко-
ли – організатори зібрання, причому кожен 
учитель займається у своєму класі, із дев’я-
тої до десятої – по півгодини із учнями за-
ймалися педагоги-гості, потім відбувалося 
обговорення уроків, після чого господарі 
показували виставку педагогічних досяг-
нень вихованців та вчителів школи, далі ви-
ступав директор місцевого закладу, рефе-
рент шкільного відділу аналізував наукові 
та науково-методичні видання, які зберіга-
лися у бібліотеках краю. Насичену програ-
му заходу завершували наукова доповідь, 
підсумкова дискусія та довільні виступи 
педагогів. Тематика доповідей торкалася 
питань, пов’язаних з навчальною програ-
мою, системою позакласної та позашкіль-
ної роботи учителів. Програми та наукові 
розвідки засідань «педагогічних кружків» 
фахових громадських організацій та тих, які 

проводилися під егідою шкільного відділу, 
практично не різнилися, оскільки їх органі-
зовували одні й ті ж педагоги – добре знані 
у краї керівники та учасники «Педагогічного 
товариства Підкарпатської Русі», «Учитель-
ского товарищества Подкарпатской Руси», 
«Учительської громади» та інших організа-
цій: Б. Борецький «Громадянське вихован-
ня в народних школах», В. Фотул «Завдання 
розуму та мови», П. Петрецький «Наука про 
рідний край», Ю. Гуснай «Чинна школа», 
А. Камінський «Вивчення фізичного вихо-
вання у школах», «Вивчення народної піс-
ні на три голоси», І. Гриць «Ознайомлення 
з письмовим діленням». Показові батьків-
ські збори провів В. Юричков. Цікавим є 
той факт, що готувалися не лише допові-
дачі, а й опоненти, що давало можливість 
більш повніше проаналізувати проблемні 
питання» [10, с. 69–93; 16, с. 142–143]. 

У процесі методичної роботи здійсню-
валося підвищення наукового рівня вчите-
ля, його підготовка до сприйняття нових 
педагогічних ідей, що, безсумнівно, спо-
нукало органи управління освітою розви-
вати та вдосконалювати систему методич-
ної роботи. Із цією метою Шкільний відділ 
Підкарпатської Русі розпорядженням від 
21 жовтня 1927 року № 66907 зобов’язав 
організаторів «педагогічних» кружків заз-
далегідь готувати програму та відповідні 
протоколи методичного об’єднання, щоб 
у заходах могли брати участь працівники 
шкільного відділу [10, с. 70].

Необхідно зазначити, що така систем-
на робота вимагала значних організацій-
них зусиль і творчої праці педагогів краю. 
Наприклад, у 1925–1926 навчальному році 
в Мукачівському окрузі працювали чотири 
«педагогічні кружки», кожен із яких про-
водив по три засідання протягом року. 
В Ужгородському окрузі функціонувало сім 
методичних об’єднань [10, с. 71–75]. 

Висновки з проведеного дослідження. 
Можемо зазначити, що система підвищен-
ня кваліфікації вчителів на території Підкар-
патської Русі включала методичні учитель-
ські курси різних типів: «вакаційні курси» 
(загальноосвітні, змішані та спеціальні  
(за фахом)), які проводилися в Ужгороді й 
Мукачеві, та «педагогічні кружки», роботу 
яких організовували при навчальних за-
кладах у всіх районах краю. Під час про-
ведення зазначених заходів розроблялися 
різноманітні форми організації методичної 
роботи, спрямовані на освоєння методики 
викладання навчальних предметів, прак-
тичне застосування теоретичних положень. 
Серед колективних форм популярними 
були проведення відкритих уроків, дебатів, 
виставок тощо.
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РОЗВИТОК ФОРМ, МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ  
РОБОТИ У ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ В УКРАЇНІ (1956–1965 РР.)

Султанова Н.В., к. пед. н.,
доцент кафедри спеціальної освіти

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

У статті представлені результати історико-педагогічного дослідження проблеми виховання учнів 
шкіл-інтернатів в Україні у 50-х рр. ХХ ст. На основі аналізу архівних документів та літературних дже-
рел висвітлено правові засади становлення і функціонування, а також роль та значення шкіл-інтернатів 
як навчально-виховних закладів нового типу. Розкрито особливості та стан виховної роботи в інтер-
натних установах, методологічні вимоги до кваліфікації та професіоналізму вчителів та вихователів. 
Також у статті визначено основні завдання виховання учнів, напрями та засоби його забезпечення у 
школах-інтернатах у період їх становлення. Обґрунтовується доцільність і важливість провідної ви-
ховної функції інтернатних установ – вироблення в учнів стійкої й усвідомленої громадянської позиції, 
відповідальності за долю країни та готовності до суспільного і самостійного життя.

Ключові слова: інтернатні заклади освіти, школи-інтернати, навчально-виховний процес, трудове 
виховання, навчально-виховні заклади нового типу, вихователі, самообслуговування, свідома дисциплі-
на, відповідальність.

В статье представлены результаты историко-педагогического исследования проблемы воспитания 
учащихся школ-интернатов в Украине в 50–60-х гг. ХХ в. На основе анализа архивных документов и 
литературных источников освещены правовые основы становления и функционирования, а также роль 
и значение школ-интернатов как учебно-воспитательных учреждений нового типа. Раскрыты особен-
ности и состояние воспитательной работы в интернатных учреждениях, методологические требования 
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к квалификации и профессионализма учителей и воспитателей. Также в статье определены основные 
задачи воспитания учащихся, направления и средства его обеспечения в школах-интернатах в период 
их становления. Обосновывается целесообразность и важность ведущей воспитательной функции ин-
тернатных учреждений выработки у учащихся устойчивой и осознанной гражданской позиции, ответ-
ственности за судьбу страны и готовности к общественной и самостоятельной жизни.

Ключевые слова: интернатные учреждения образования, школы-интернаты, учебно-воспита-
тельный процесс, трудовое воспитание, учебно-воспитательные учреждения нового типа, воспита-
тели, самообслуживание, сознательная дисциплина, ответственность.

Sultanova N.V. DEVELOPMENT OF FORMS, METHODS AND TOOLS OF EDUCATIONAL WORK 
IN BOARDING SCHOOLS IN UKRAINE (1956–1965)

The social preconditions of the formation and development of boarding schools in Ukraine in 50–60th 
years of XX century as educational institutions of a new type are distinguished in the article. The peculiarities 
of the organization of boarding schools in the Ukrainian SSR, conditions of their functioning and the main 
tasks of children’s social education in these institutions are described. The methodological basis on which the 
social and educational work with children growing up outside the family is grounded. The peculiarities of 
the boarding schools’ work as a center of children’s social education are highlighted. The sociopolitical and 
socio-economic preconditions of the creation of new types of educational institutions, as well as organizational 
and methodological conditions for effective usage of pedagogical technologies and methods of educational 
work in them are revealed and analyzed.

Key words: boarding schools, boarding schools, educational process, labor education, educational 
institutions of a new type, educators, self-conscious discipline, responsibility.

Постановка проблеми. Реформацій-
ні процеси, що відбуваються в українській 
державі впродовж останніх років, характе-
ризується соціально-економічними, полі-
тичними зрушеннями, викликами та одно-
часно великими перспективами розвитку. 
У суспільстві формується нове бачення 
щодо організації виховання та соціально-
го захисту дітей, які потребують держав-
ної допомоги й підтримки. Гостро постає 
проблема реформування усталеної в Укра-
їні системи освітніх інтернатних закладів 
та, відповідно, системи забезпечення со-
ціальних потреб дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування. Наявні 
проблеми надають особливого значення 
створенню та забезпеченню для повно-
цінного функціонування системи навчання 
та виховання дітей-сиріт сприятливих та 
відповідних умов. Входження таких дітей 
у суспільство на паритетних началах умож-
ливлюється шляхом їх соціального вихован-
ня в системі інтернатної освіти. Посилення 
пріоритету його забезпечення шляхом су-
часних виховних технологій нині зумовлює 
необхідність вивчення та узагальнення те-
оретичного доробку і практичних надбань 
у галузі виховного процесу в інтернатних 
закладах освіти з періоду їх становлення в 
Україні.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Концептуальні засади виховання ді-
тей-сиріт розкрито в роботах Я. Корчака, 
А. Макаренка, Й-Г. Песталоцці, В. Сухом-
линського, Т. Шацького. У працях науковців 
та діячів освіти (І. Білодід, А. Бондар, О. Го-
луб, І. Ігнатенко, О. Ігнатової, Л. Канішев-
ської, Б. Кобзаря, С. Коваленко. Б. Мель-

ниченко, В Наточого та ін.) обґрунтовано 
теоретичні основи навчально-виховної ді-
яльності інтернатних закладів освіти, роз-
глянуто організаційні аспекти виховної ро-
боти в установах.

Дослідженню проблеми становлення ін-
тернатних закладів освіти сприяло вивчен-
ня історичного аспекту в працях А. Бандаря, 
В. Галузинського, Ю. Грицая, В. Вугри-
ча, Б. Кобзаря, А. Макаренка, В. Покася, 
В. Слюсаренка та ін.

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у висвітленні на 
основі історико-педагогічного аналізу про-
блеми розвитку форм, методів та засобів 
навчально-виховної роботи в інтернатних 
закладах освіти в Україні у 50–60-х рр. ХХ ст.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Слово «інтернат» у перекладі оз-
начає «внутрішній» і походить від латин-
ського слова «internus». За тлумаченням 
педагогічного словника, школа-інтернат 
визначається «як загальноосвітня школа, 
в якій діти навчаються і живуть» [1, с. 366]. 
Положення про дитячі будинки і загально-
освітні школи-інтернати для дітей-сиріт і ді-
тей, позбавлених батьківського піклування 
(затверджено Наказом Міністерства осві-
ти і науки України, а також Міністерством 
України у справах сім’ї, дітей та молоді від 
21.09.2004 р. № 747/460), свідчить: «Дитячі 
будинки та загальноосвітні школи-інтерна-
ти всіх типів і форм власності для дітей-си-
ріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування (інтернатні заклади), – це на-
вчально-виховні або виховні заклади, що 
забезпечують дітям-сиротам, дітям, поз-
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бавленим батьківського піклування, умови 
для проживання, різнобічного розвитку, 
виховання, здобуття певного рівня освіти, 
професійної орієнтації та підготовки, готу-
ють дітей до самостійного життя» [13].

Нині в Україні існує розгалужена система 
інтернатних закладів освіти – загальноосвіт-
ня школа-інтернат, дитячий будинок, спеці-
алізована (з поглибленим вивченням окре-
мих предметів), спеціальна (для дітей, які 
потребують корекції фізичного та (або) ро-
зумового розвитку, та дітей, які потребують 
тривалого лікування) та санаторна загаль-
ноосвітня школа-інтернат. Проте інтернатні 
заклади системи освіти беруть свій поча-
ток лише у 1956 р., коли задля «посилення 
суспільного характеру виховання й переда-
чі державі частини функцій сім’ї щодо ко-
муністичного виховання молоді» ЦК КПРС 
і Рада Міністрів СРСР ухвалили Постанову 
№ 738 від 29 червня 1956 р. «Про організа-
цію шкіл-інтернатів в Українській РСР», при-
значення яких убачалося у «розв’язанні на 
більш високому рівні завдання підготовки 
всебічно розвинутих, освічених будівників 
комунізму» [7]. До шкіл-інтернатів у той час 
приймалися діти інвалідів війни і праці, ма-
терів-одиначок, діти-сироти, а також діти, 
які не мали належних умов для проживання 
у своїх сім’ях. До системи виховання дітей 
висунули принципово нові вимоги – вона 
мали стати найважливішим чинником гу-
манізації суспільних відносин, формування 
нових життєвих установок особистості [7].

Згідно з цією Постановою, передбачало-
ся відкрити з 1 вересня 1956 р. в Україн-
ській РСР 50 шкіл-інтернатів, до 15 серпня 
1956 р. – виготовити і поставити Мініс-
терству освіти УРСР за його замовлен-
ням одяг, взуття, меблі та інші вироби для 
шкіл-інтернатів. У документі підкреслюєть-
ся «велике політичне значення загальноос-
вітніх шкіл-інтернатів у справі комуністич-
ного виховання дітей» [8].

Так, завідуючий обласним відділом на-
родної освіти на сесії обласної Ради де-
путатів трудящих звітувався «Про стан 
навчально-виховної роботи в школах 
у 1956–1957 н. р.»: «Вся наша громадськість 
виявляє великий інтерес до створення в на-
шій країні перших загальноосвітніх учбових 
закладів нового типу – шкіл-інтернатів» [2]. 
Уся виховна робота в школах-інтернатах, 
як зазначалося у звітних документах відді-
лів народної освіти Української РСР, була 
спрямована на піднесення успішності, по-
глиблення знань учнів та зв’язок теоретич-
них положень із практичним життям, а тому 
особливу увагу надавали прищепленню 
учням трудових навичок, навичок свідомої 
дисципліни, культурної поведінки, почуття 

відповідальності за свої дії, дружби та то-
варишування, колективізму тощо [4]. 

23 липня 1957 р. Рада Міністрів Україн-
ської РСР ухвалює Постанову «Про дальше 
розширення мережі шкіл-інтернатів в Укра-
їнській РСР». На виконання цього розпо-
рядження Наказом по Міністерству освіти 
УРСР від 2 серпня 1957 р. № 329 затвер-
джено списки шкіл-інтернатів (подано у до-
датку до Наказу); звернуто увагу міністра 
освіти УРСР І. Білодіда на наявність та не-
гайне усунення недоліків, які мають місце 
в багатьох школах-інтернатах, відкритих 
у минулому році (тісні, малопридатні при-
міщення, відсутність начальних кабінетів, 
майстерень та інших підсобних приміщень, 
незадовільний санітарний стан тощо), а та-
кож «обов’язкове створення нормальних 
умов для навчання і виховання у всіх шко-
лах-інтернатах республіки» [5].

Заступник Міністра освіти УРСР П. Мир-
городський Наказом по Міністерству освіти 
№ 265 від 22 червня 1957 р. затверджує 
«Положення про школи-інтернати» та нака-
зує організувати їх роботу у суворій відпо-
відальності до цього Положення.

Таким чином, за підсумками роботи 
шкіл-інтернатів Української РСР за 1956–
1957 н. р. в Україні було створено 50 шкіл-ін-
тернатів, в яких навчалося понад 10 тисяч 
учнів. Посилилась увага до політехнічного 
навчання та трудового виховання. За ре-
зультатами функціонування шкіл-інтернатів 
у цих роках було помічено: «Учні набувають 
певних культурних, санітарно-гігієнічних і 
трудових навичок, залучаються до активної 
участі в самообслуговуванні, суспільно ко-
рисній роботі, продуктивній праці в підсоб-
них господарствах і навчально-виробничих 
майстернях» [4]. Міністром освіти Україн-
ської РСР на виконання заходів із розвит-
ку шкіл-інтернатів наказано «спрямувати 
роботу педагогічного колективу у напрямі 
здійснення трудового виховання, забезпе-
чити взаємозв’язок у роботі вчителів і ви-
хователів у справі боротьби за піднесення 
рівня знань учнів, їх трудового виховання, 
психологічної і практичної підготовки до са-
мостійного життя» [12, арк. 75–84].

Одним з основних недоліків навчаль-
но-виховного процесу у ці роки визначав-
ся відрив навчання від життя й слабка під-
готовленість випускників звичайних шкіл 
до практичної діяльності.

У зв’язку з цим 24 квітня 1958 р. Вер-
ховною Радою СРСР ухвалений Закон «Про 
зміцнення зв’язку школи з життям та про 
дальший розвиток системи освіти в СРСР». 
У ньому зазначалось: «Всесвітній розвиток 
електрифікації та інші досягнення науки і 
техніки <…> висувають дедалі більш високі 
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вимоги до всіх трудівників нашого суспіль-
ства. Різнобічна освіта для них стає нагаль-
ною потребою». Цей Закон змінює струк-
туру інтернатної освіти, її зміст та методи 
виховання. Головна ідея реформування по-
лягала у поєднанні навчання з виробничою 
працею.

У червні 1959 р. ЦК КПРС і Рада Міні-
стрів СРСР Постановою затверджують 
заходи щодо розвитку шкіл-інтернатів 
в Українській РСР на 1959–1965 рр., роз-
ширення мережі закладів цього типу, збіль-
шення кількості дітей у них до 2,5 млн. осіб 
із перспективою виховання дітей усіх ба-
жаючих. Як зазначалося у Постанові уряду 
«Про заходи щодо розвитку шкіл-інтернатів 
у 1959–1965 рр.», ці заклади «за короткий 
термін свого існування дістали широке ви-
знання трудящих нашої країни і показали 
на практиці, що вони є найбільш вдалою 
формою виховання і навчання дітей» [12]. 
Наголошувалося на прагненні значної кіль-
кості батьків віддати своїх дітей до цього 
типу навчально-виховних установ.

З організацією шкіл-інтернатів були 
створені умови для поступової ліквідації 
у майбутньому дитячих будинків. Передба-
чалося, що школа-інтернат зможе повністю 
замінити сімейне виховання. Але на прак-
тиці з’ясувалося, що перехід до суспільного 
виховання у цих навчально-виховних закла-
дах потребує як значних матеріальних ре-
сурсів, так і тривалого часу. З огляду на це 
ЦК КПРС приймає рішення звернути увагу 
на звичайні школи, забезпечити їх зв’язок 
із суспільним життям. 

На виконання Закону УРСР «Про зміцнен-
ня зв’язку школи з життям і про подальший 
розвиток системи народної освіти в Укра-
їнській РСР» Колегією Міністерства освіти 
4 травня 1959 р. було запропоновано План 
заходів, за яким передбачалося: «організу-
вати з 1959/60 навчального року необхідну 
сітку шкіл-інтернатів для охоплення нав-
чанням усіх дітей і підлітків із фізичними і 
розумовими вадами; розробити практичні 
заходи по поліпшенню професійного нав-
чання в цих школах-інтернатах; створити 
в кожній області по одній школі-інтерна-
ту для слабозорих дітей та в містах Києві, 
Харкові, Сталіно, Одесі по одній школі-ін-
тернату для дітей, які перехворіли на поліо-
мієліт; скласти і видати відповідні положен-
ня про школи-інтернати для цієї категорії 
вихованців. Протягом 1959–1965 рр. Пла-
ном також передбачалося «піднести рівень 
навчально-виховної роботи та зміцнити ма-
теріальну базу дитячих будинків для того, 
щоб реорганізувати їх у школи-інтернати. 
Наголошувалось також на посиленні трудо-
вого виховання дітей у дитячих будинках, 

сприянні забезпеченню набуття ними за 
час перебування в установі спеціальнос-
ті кваліфікованого робітника 4–5 розряду 
або спеціальності сільськогосподарського 
виробництва» [4, арк. 112–113]. Заходами 
з реалізації Плану передбачалося «розро-
бити пропозиції про створення дошкільної 
установи нового типу – дитячого садка-ін-
тернату, науково обґрунтувати систему мо-
рального, трудового, естетичного вихован-
ня дітей дошкільного віку у цих інтернатних 
закладах» [4, арк. 115]. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, у другій половині ХХ ст. 
було покладено великих зусиль, щоб шко-
ли-інтернати розпочали свою велику і ко-
рисну роботу. Маючи серйозні недоліки 
у навчально-виховному процесі функціону-
вання, школи-інтернати на етапі їх станов-
лення відігравали провідну роль формуван-
ня у своїх вихованців свідомої громадської 
позиції, готували учнів до життя, суспільно 
корисної праці, дбали про всебічний розви-
ток молодих людей і підготовки їх до май-
бутньої практичної діяльності.

Перспективні напрями подальших до-
сліджень вбачаються у вивченні та аналі-
зі тенденцій розвитку системи соціально-
го виховання дітей в інтернатних закладах 
освіти України у другій половині ХХ ст. 
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ВІТЧИЗНЯНОГО СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

У ПЕРІОД АВТОРИТАРНОЇ ПЕДАГОГІКИ З 1930 Р. ДО 1955 Р.
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професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 
завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

У статті розглянуто особливості студентського самоврядування у період авторитарної педагогіки 
(1930–1955 рр.). Визначено провідні тенденції і суперечності вітчизняного студентського самовряду-
вання у досліджуваному історичному відрізку.

Ключові слова: студентське самоврядування, авторитарна педагогіка, вищий навчальний заклад, 
профспілкова організація, академічна група.

В статье рассмотрены особенности студенческого самоуправления в период авторитарной педаго-
гики (1930–1955 гг.). Определены основные тенденции и противоречия отечественного студенческого 
самоуправления в исследуемом историческом отрезке.

Ключевые слова: студенческое самоуправление, авторитарная педагогика, высшее учебное заведе-
ние, профсоюзная организация, академическая группа.

Trybulkevych К.Н. LEADING TRENDS AND CONTRADICTIONS OF DOMESTIC STUDENT 
SELF-GOVERNMENT IN THE PERIOD OF AUTHORITARY PEDAGOGY FROM 1930 TO 1955

In the article features of student’s self-management in the period of authoritative pedagogics (1930–1955) 
are considered. The main trends and contradictions of the national student self-government in the historical 
period under study are determined.

Key words: student self-government, authoritarian pedagogy, higher educational institution, trade-union 
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Постановка проблеми. Дослідження 
проблеми студентського самоврядування є 
вимогою сьогодення Української держави, 
що обрала шлях демократизації, європей-
ської інтеграції та утвердження загально-
людських цінностей. Без вивчення уроків 
минулого, узагальнення досвіду вищої шко-
ли в галузі становлення студентського са-

моврядування неможливий комплексний 
аналіз даного феномену.

Постановка завдання. Аналіз студент-
ського самоврядування в означеному пері-
оді дає змогу відстежити часову динаміку 
закономірностей і тенденцій означеного 
феномена, порівняно з іншими історични-
ми етапами. 
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Незважаючи на те, що 30-ті рр. 
дослідники (Я.В. Білоцерківський, А.І. Да-
видова, В.В. Липинський, В.В. Овчинні-
ков, Л.П. Шигапова) називають періодом 
занепаду студентського самоврядування, 
вивчення його тенденцій і суперечностей 
дає змогу здійснити оцінку студентського 
самоврядування загалом, визначити пози-
тивні та негативні фактори у його станов-
ленні, що й становить мету статті. 

30-ті рр. ХХ ст. називають періодом 
«великого перелому», «другої революції». 
Залишки нової економічної політики без-
жально знищені. Запроваджується ідея то-
тальної індустріалізації, заради гонитви за 
передовими країнами, що, на думку пар-
тійних керманичів, випереджають СРСР на 
50–100 років у своєму розвитку. Побудова 
великої кількості заводів вимагала відпо-
відної фахової підготовки молодих спеціа-
лістів. 

На початку 30-х рр. перед вищою школою 
стояли такі завдання: реорганізація вищих 
навчальних закладів, встановлення зв’язків 
вищої школи з виробництвом, оновлення 
навчальних планів і програм, оптимізація 
кадрового забезпечення вищих навчальних 
закладів. Програмою підготовки спеціаліс-
тів слугувала постанова ЦВК СРСР від 19 
вересня 1932 р. «Про навчальні програми 
і режим у вищій школі і технікумах», згідно 
з якою відбулось значне скорочення вищих 
навчальних закладів у 1933–1941 рр. че-
рез невідповідність кадрового забезпечен-
ня та матеріальної бази. Проте зростання 
квот прийомів до чинних вищих навчальних 
закладів та утворення мережі нових вишів 
системи Наркомпросу призводить до за-
гального зростання кількості студентів до 
1941 р., що забезпечило збільшення про-
мислового потенціалу України за роки пер-
ших п’ятирічок у сім разів.

Розвиток національної вищої освіти 
ускладнювався запровадженою у 1933 р. 
русифікацією, викоріненням національних 
цінностей та національних ідей через побо-
ювання зміцнення ідей українського наці-
оналізму та сепаратизму. Найстрашнішим 
засобом боротьби з українським націона-
лізмом став голодомор 1932–1933 рр.

Політика централізації та стандартизації 
впроваджувалась настільки масштабно, що 
Сталін та його найближче оточення навіть 
обговорювали питання про те, щоб взагалі 
скасувати республіканську структуру Ра-
дянського Союзу [5, с. 518]. Громадське 
самоврядування було поховане на респу-
бліканському, місцевому рівнях, і академіч-
ні свободи вищих навчальних закладів теж 
припинили існування.

30-і рр. дослідники називають періодом 
занепаду студентського самоврядуван-
ня. Цей факт пояснюється встановленням 
тоталітарного політичного режиму, запе-
реченням демократичних ініціатив на всіх 
рівнях управління та життєдіяльності су-
спільства. Коли культ особистості Сталіна 
та служіння абстрактному соціалізму, без 
урахування потреби конкретної людини, 
призводить до нівелювання попередніх на-
бутків у галузі організації студентського са-
моврядування у вищій школі та знищенню 
загальних соціальних демократичних засад 
загалом.

Нормативні документи по обмеженню 
студентських ініціатив, видані Нарком-
просом наприкінці двадцятих років, про-
довжують знищувати студентську само-
діяльність. Скорочено представництво 
студентів у органах управління вищим на-
вчальним закладом, відмінено виробни-
чі збори студентів і викладачів, розподіл 
стипендій перейшов у ведення адміністра-
ції, при цьому межі студентського само-
врядування сильно звужено та обмежено 
лише виховними функціями [2, с. 18]. Сту-
дентське самоврядування припиняє здійс-
нювати самоврядну активність, натомість 
стає помічником адміністрації вищого на-
вчального закладу.

У 30-ті роки, за свідченням Л.П. Шига-
пової, зароджується принцип так званого 
демократичного централізму в самовряду-
ванні [4, с. 44]. Коли виборність реалізуєть-
ся знизу догори, а звітність – згори донизу, 
меншість підкоряється більшості в умовах 
суворої дисципліни; впроваджується кри-
тика і самокритика. Центральною ланкою 
студентського самоврядування стає ком-
сомольська організація.

Аналіз наукової літератури та архівних 
джерел засвідчив, що у 1930–1955 рр. змі-
нюється структура студентського самовря-
дування (рис. 1). 

Центральне місце і точка відліку студент-
ського самоврядування – комсомольська 
організація вищого навчального закладу. 
Рішенням бюро ЦК ЛКСМУ 21 листопада 
1931 р. офіційно визначена структура вза-
ємодії комсомольських осередків. На змі-
ну загальноінститутським комсомольським 
організаціям і бюро, додатково з’являють-
ся факультетські комсомольські організації 
та комсомольські комітети (у вищих на-
вчальних закладах, де налічувалось більше 
500 членів ВЛКСМ).

Студентські комсомольські організації 
суворо підпорядковувались обласним і міс-
цевим партійним організаціям. Основним 
завданням студентського самоврядування 
стає боротьба за якість навчання та ви-
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вчення марксистсько-ленінсько-сталінської 
ідеології.

У багатьох інститутах захоплювались ор-
ганізацією «штурмових бригад», «походів», 
«місячників» із ліквідації академічної за-
боргованості, 100% охопленням змаганням 
у боротьбі за успішність [1, с. 216]. Поруч 
із позитивною стороною боротьби за під-
вищення якості навчання постає альтер-
нативна. І «штурмові бригади» спричиняли 
штурмовщину, яка становила негативне 
явище. Адже гонитва за високими оцінка-
ми не завжди була підкріплена реальними 
знаннями.

Показники якості навчання могли за-
вищувати як представники студентсько-
го самоврядування, коли іспити повторно 
складались комісії з комсомольців вищо-
го навчального закладу, так і професор-
сько-викладацьким складом, із метою 

виконання взятих вищим навчальним за-
кладом зобов’язань, планом росту. Бо-
ротьба за зростання показників навчання 
зумовлювалась такою формою, як соціаліс-
тичні змагання, коли вищі навчальні закла-
ди покладали на себе зобов’язання збіль-
шити показники навчальної, методичної, 
виховної роботи, змагаючись з одним або 
кількома вищими навчальними закладами.

В архівних джерелах знаходимо угоди 
про організацію змагань [6; 10; 11], коли 
змагались окремі відділи (найчастіше заоч-
ні) або цілі інститути. Вищі навчальні закла-
ди зобов’язувались збільшувати контингент 
студентів, підвищувати трудову дисципліну, 
додатково проводити просвітницьку та ви-
ховну роботу заради забезпечення перехо-
ду від соціалізму до комунізму. Основним 
критерієм для визначення переможців було 
якісне навчання. І вищі навчальні заклади 

Рис. 1. Структура студентського самоврядування у 1930–1955 рр.
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зобов’язувались забезпечити 100% показ-
ники навченості. 

Боротьбу за якість навчання зумовлю-
вав і стаханівський рух, що охоплював усі 
сфери життєдіяльності в країні. Галузь ви-
щої освіти не була винятком. Стаханівський 
рух, поруч із дійсним зростанням показни-
ків, часто зумовлював їх завищення, адже 
поставлені завдання не завжди реально 
виконувались. Свідченням чому є факти, 
оприлюднені в наказі народного коміса-
ра освіти УРСР С. М. Бухала «Про факти 
штучного підвищення оцінок успішності 
в педагогічних вищих навчальних закла-
дах УРСР», датованого 1940 р. [9, арк. 76],  
де критикувались соціалістичні змагання 
між вищими навчальними закладами з на-
перед визначеними відсотками відмінних, 
добрих і задовільних оцінок; намагання 
покращити оцінки на іспитах шляхом спро-
щення завдань або зменшення кількості 
питань для контролю.

Визначальною тенденцією кінця 30-х – 
початку 1940-х рр. також була боротьба за 
дисципліну, що підкріплювалось постановою 
ЦК ВКП(б), РНК СРСР від 28 грудня 1938 р. 
про зміцнення трудової дисципліни; наказом 
президії верховної ради від 26.06.1940 р. 
Наслідком такої боротьби були догани та 
виключення з партії, комсомолу, звільнення 
з роботи за спізнення, прогули. 

Аналіз засвідчив, що представників 
комсомольської організації зобов’язували 
протидіяти таким явищам, як підказування 
та списування [8, арк. 10], фіксувати фак-
ти спізнення на навчання та пропуск за-
нять, появу студентів у громадських місцях 
у нетверезому вигляді. Проте найстраш-
нішим було те, що студентське самовря-
дування, основною функцією якого, поруч 
з управлінням студентським життям, мав 
бути захист прав студентів, було включено 
до репресивної машини 30-х рр. Студентів 
відраховували з вищих навчальних закладів 
як ворогів народу, навіть за спробу виправ-
дати арештованих [7, арк. 4]. А представ-
ники комсомольської організації, якщо й не 
сприяли цим процесам, не мали змоги чи-
нити їм опір.

Розглянемо можливість вияву молодіж-
ної активності на рівні академічної групи. 
Студенти групи, як правило, у процесі від-
критого голосування, обирали старосту та 
профорга. Староста обов’язково мав бути 
членом комсомольської організації. Ста-
рости академічних груп входили до скла-
ду комсомольських організацій факультету. 
Здебільшого функції комсомольських утво-
рень зводились до ідеологічно-політичної 
просвіти, контролю за якістю навчання та 
відвідуванням занять. 

Профорг академічної групи представляв 
інтереси студентів на студентській проф-
спілковій конференції, забезпечував вчас-
ний збір коштів зі студентів власної групи, 
яка у повному складі на початку I курсу 
вступала до профспілкових лав. 

Профспілкова організація забезпечувала 
оздоровлення студентів, які найбільше цьо-
го потребували, виплати разової фінансо-
вої допомоги у разі проблем зі здоров’ям, 
за сімейними обставинами. Профспілкова 
організація через роботу побутової комі-
сії сприяла поліпшенню побуту студентів, 
коли при гуртожитках вищих навчальних 
закладів функціонували перукарні, праль-
ні, майстерні з ремонту взуття та одягу 
[12, арк. 3]. Позитивним моментом було 
те, що працівниками цих установ були самі 
студенти, що уможливлювало отримання 
додаткової фінансової підтримки. Функціо-
нування таких обслуговуючих установ було 
відгомоном 20-х рр., коли КППучі сприяли 
студентському добробуту.

У студентських академічних групах під 
проводом старости проводились комсо-
мольські збори. У повоєнні роки посили-
лась увага до ідейно-політичного життя 
академічної групи, і викладачів зобов’язали 
регулярно проводити у групах політичні го-
дини. Обов’язковим атрибутом повоєнного 
часу були і політгуртки.

Аналіз наукової літератури та архівних 
джерел засвідчив, що наприкінці 30-х – на 
початку 1940-х рр. значно посилилась обо-
ронно-масова робота у вищих навчальних 
закладах. У 1948–1951 рр. студенти до-
лучались також до діяльності всесоюзно-
го добровільного оборонного товариства 
сприяння флоту (ДОСФЛОТ).

Спортивну робота проходили у тісному 
зв’язку з оборонно-масовою. І у довоєн-
ні, і у повоєнні роки при вищих навчальних 
закладах діяла значна кількість спортивних 
гуртків і секцій. Найпоширенішими з них 
були волейбольний, футбольний, шахо-
во-шашковий, гімнастичний гуртки, секції 
з тенісу, вітрильного спорту, греблі, боксу, 
акробатики тощо.

Існувала така форма вияву студентської 
політичної активності, як агітаторство, що 
отримала найбільший розвиток у повоєнні 
роки. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Аналіз становлення студентського 
самоврядування у вищих навчальних за-
кладах України у досліджуваний період за-
свідчив, що у 1930–1955 рр. студентське 
самоврядування характеризується такими 
особливостями: органи студентського са-
моврядування позбавлені самостійності 
та ініціативності; керівна роль у студент-
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ському самоврядуванні належить комсо-
мольській організації, що виконує функції 
ідеологічного контролю за культмасовою 
та іншими видами діяльності, готує агіта-
торів-пропагандистів радянського способу 
життя; реалізація студентської активнос-
ті відбувається у суворо регламентовано-
му ідеологічному полі; діяльність органів 
студентського самоврядування постійно 
підлягає контролю з боку партійної орга-
нізації; профспілкова організація, в умовах 
сталінського режиму, виконує функції ор-
ганізації культурного відпочинку студентів, 
їх побуту, сприяє оздоровленню; в дослі-
джуваний період широко представлена 
мережа гуртків художньої самодіяльності, 
наукових, спортивних, оборонних гуртків, 
а також функціонують літературний гурток 
та політгурток (діяльність останнього най-
більш активна, охоплює і викладачів, і сту-
дентів).

Для визначеного періоду характерні такі 
тенденції розвитку студентського само-
врядування: організаційно-процесуальні 
(посилюється тенденція масовізації освіти, 
що мала початок у 1920-х рр., з’являється 
тенденція русифікації вищої школи, що не 
сприяє вихованню патріотів рідної землі); 
структурно-змістовні (продовжує реалізо-
вуватись тенденція знищення релігійних 
цінностей та з’являється боротьба з космо-
політизмом, що звужує коло цінностей радян-
ської людини до цінностей соціалістичного 
суспільства), актуально-визначальні (по-
силюється тенденція контролю за суспіль-
ним і особистим життям студентства).

У період 1930–1955 рр. мали місце такі 
суперечності: соціально-економічні (між 
плюралізмом думок, що покладено в осно-
ву ідеї про демократичні засади студент-
ського самоврядування, та тоталітарною 
ідеологічною традицією сталінського періо-
ду), освітньо-виховні (між можливістю реа-
лізувати свою активність у великій кількості 
гуртків і неможливістю проявити індивіду-
альність у період утвердження цінностей 
колективізму, між потребою реалізовувати 
національні цінності й русифікацією), соці-

ально-психологічні (між студентської ініці-
ативою та суровою регламентацією діяль-
ності з боку комсомольської та партійної 
організації, між загальнолюдськими цінно-
стями та вимогами превалювання завдань 
уряду, навіть шляхом знищення людського 
життя).
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Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

У статті ідеться про університетську концепцію німецьких учених В. фон Гумбольдта та його одно-
думця Ф. Шлейермахера, котра є об’єктом історико-педагогічних досліджень. Автор зазначає, що на тлі 
реформування системи вищої освіти в університетських колах сучасної Німеччини лунають заклики 
до її реанімації. На думку автора, детальне вивчення цієї концепції епохи Просвітництва свідчить про 
незмінну значущість ідей Гумбольдта і Шлейермахера, теоретичну і практичну актуальність базового 
принципу університетської автономії, котрий лежить в основі сформульованих ще на початку XIX ст. 
постулатів. Концепція університетської автономії сприяла глобальному поширенню німецької моделі 
університету і може бути урахована у процесі перетворень, які відбуваються в українських універси-
тетах. 

Ключові слова: автономія університетів, обмеження втручання з боку держави, процес пізнання, 
атмосфера співробітництва, автономний пошук знань. 

В статье речь идёт об университетской концепции немецких учёных В. фон Гумбольдта и его еди-
номышленника Ф. Шлейермахера, которая является объектом современных историко-педагогических 
исследований. Автор утверждает, что на фоне реформирования системы высшего образования в уни-
верситетских кругах современной Германии раздаются призывы к её реанимации. По мнению автора, 
детальное изучение этой концепции эпохи Просвещения свидетельствует о неизменной значимости 
идей Гумбольдта и Шлейермахера, теоретической и практической актуальности базового принципа 
университетской автономии, который лежит в основе сформулированных ещё в начале XIX в. постула-
тов. Концепция университетской автономии способствовала глобальному распространению немецкой 
модели университета и может быть учтена в ходе преобразований, которые происходят в украинских 
университетах.

Ключевые слова: автономия университетов, ограничение вмешательства со стороны государ-
ства, процесс познания, атмосфера сотрудничества, автономный поиск знаний. 

Cherkashyn S.V. RELEVANCE OF THE HUMBOLDT’S UNIVERSITY CONCEPT AND ITS PLACE 
IN THE MODERN SYSTEM OF UKRAINIAN UNIVERSITY EDUCATION 

The article conceals the university concept of German scholars V. von Humboldt and his associate F. Schlei-
ermacher. This concept is an object of modern historical and pedagogical research, but against the backdrop 
of reforming the Germany higher education system some representatives of modern German university circles 
call for its resuscitation. The author points out, that a detailed study of this concept, which was created by 
Humboldt and Schleiermacher in the Enlightenment epoch, demonstrates the unchanging significance of their 
ideas, the theoretical and practical relevance of the basic principle of university autonomy, which underlies the 
postulates formulated at the beginning of the 19th century. The concept of university autonomy contributed to 
the global spread of the German university model and can be taken into account in the course of the transfor-
mations that take place at Ukrainian universities. 

Key words: university autonomy, restriction of state interference, cognition process, atmosphere  
of cooperation, autonomous search for knowledge.

Постановка проблеми. На перший по-
гляд, складається враження, що універси-
тетська концепція В. фон Гумбольдта та його 
однодумця Ф. Шлейермахера на сучасному 
етапі розвитку корінного реформування ви-
щої освіти загалом та системи вищої освіти 
Німеччини зокрема є цікавою лише з метою 
здійснення історико-педагогічних дослі-
джень. Тим не менш нині ще не зник повні-
стю інтерес до цієї концепції. В університет-
ських колах Німеччини лунають заклики до її 
реанімації, котрі в XXI ст. сприймаються як 
відновлення «тисячолітнього духу затхлості» 
в університетах, проти котрих так активно 

боролися В. фон Гумбольдт і Ф. Шлейер-
махер. Однак при детальному вивченні цієї, 
здавалося б, абсолютно застарілої кон-
цепції епохи Просвітництва та Неогума-
нізму тим не менш залишається враження 
незмінної значущості сформульованих ще 
на початку XIX ст. постулатів, котрі лягли 
в основу революційної тоді реформи вищої 
освіти Прусії, котра знайшла своє практич-
не втілення в заснуванні Берлінського уні-
верситету. Концепція университетської ав-
тономії, котра була запропонована В. фон 
Гумбольдтом і Ф. Шлейермахером, отрима-
ла значне поширення у скандинавських та 
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німецькомовних країнах. За даними В. Рю-
гга [9], відкриття Берлінського університе-
ту стимулювало у 1833 і 1834 рр. відкриття 
університетів у Цюріху й Берні та загалом 
змінило характер вищої освіти в Європі, 
Північній Америці, Японії на початку минулої 
світової війни. Після Другої світової війни 
відбулося подальше глобальне поширення 
німецької моделі університету, в першу чер-
гу, завдяки прикладу, як не парадоксально, 
американських університетів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Гумбольдтіанство як явище та сукуп-
ність концепцій у галузі теорії освіти, його 
вплив на становлення сучасної системи ні-
мецького вищої освіти та його значущість 
для реформування цієї системи й німецько-
го суспільства загалом є предметом теоре-
тичних дискусій. Університетська концепція 
Гумбольдта знайшла детальне висвітлення 
у статтях цілого ряду дослідників, зокрема 
С.В. Черкашина [1], О. Барца [2], Х. Гєра 
[3], Е. Хобсбавма [4], К.Х. Ярауша [5],  
М. Ленца [6], В. Рюгга [7, 8, 9], Р.К. Швін-
геса [11], Т. Оперманна [12], В. Тіме [13].

Постановка завдання. Мета цієї статті 
полягає в тому, щоб вказати на теоретичну 
актуальність і практичну значущість сфор-
мульованих ще на початку XIX ст. принци-
пів університетської автономії. Ці принципи 
дали змогу не тільки німецькій системі вищої 
освіти, але й Німеччині загалом зайняти про-
відні позиції у світі у XIX й на початку XX ст. 
У подальшому, правда, в XX роки й на по-
чатку XXI ст. Німеччина втратила свої пози-
ції за цілою низкою причин, зокрема через 
непослідовність та обмеженість реалізації 
принципів університетської автономії. Виші 
США, котрі більш послідовно й радикально 
реалізували Гумбольдтівську університетську 
концепцію, модифікували та модернізували 
її, набули значних успіхів у своїй діяльності, 
стали орієнтиром для всіх інших вишів світу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. На початку березня 1809 р. учений 
і дипломат В. фон Гумбольдт розпочав за 
дорученням прусського короля реорганіза-
цію пруської народної освіти та заснування 
«загальноосвітнього вищого навчального 
закладу» в м. Берліні. У своїй діяльності він 
спирався на ідейно близьку концепцію те-
олога та філософа Ф. Шлейермахера, який 
у своїх наукових трактатах неодноразово 
заявляв про себе як про прихильника доко-
рінної ліберальної університетської рефор-
ми. Результатом їхньої діяльності стало, як 
відомо, відкриття Берлінського університе-
ту 29 вересня 1810 р. Ця державна уста-
нова досить швидко набула такого ступеня 
автономії, котрий до того часу ще не був 
відомий на теренах Європи.

До 1900 р. автором ліберальної моделі 
університету, реалізованої у Берліні, вва-
жався Ф. Шлейермахер. В. фон Гумбольдт 
повністю поділяв погляди Шлейермахера, 
але доповнив його концепцію своїми більш 
радикальними для того часу ідеями. У проекті 
меморандуму «Про внутрішню та зовнішню 
організацію вищих наукових закладів у Бер-
ліні» В. фон Гумбольдт коротко обґрунтував 
свою концепцію університетської автоно-
мії. Згідно з нею, держава мусила обмежи-
ти своє втручання у діяльність університе-
ту, виконуючи лише два завдання, а саме: 
1) проведення відбору професорського 
складу та 2) забезпечення «свободи ефек-
тивності застосування цієї сили» [10, с. 259].

Крім того, В. фон Гумбольдт планував 
забезпечити економічну незалежність уні-
верситетських викладачів шляхом передачі 
державних земель у розпорядження уні-
верситету. Ця пропозиція Гумбольдта була 
представлена на розгляд кабінету міністрів 
у травні 1810 р., однак вона залишилася 
нереалізованою. Фінансування Берлінсько-
го університету відбувалося в подальшому 
з державного бюджету. Проте Гумбольдт 
подбав про забезпечення ідейної автоно-
мії університетської діяльності шляхом ска-
сування цензури викладацької та наукової 
діяльності, а також забезпечення функці-
ональної автономії університету як свобо-
ди організації процесів викладання, дослі-
дження та навчання.

Щоправда, цензура університетської ді-
яльності була відновлена урядом Пруссії 
у 1819 р. після підписання королем так зва-
ної Карлсбадської угоди з представниками 
інших європейських держав. Ця угода сто-
сувалася упровадження цензури і посилення 
політичного контролю за університетськими 
службовцями. Гумбольдт, який перебував 
на посаді державного міністра, на знак про-
тесту проти реалізації цих угод остаточно пі-
шов із державної служби. Ф. Шлейермахер, 
який вже був об’єктом довготривалого полі-
цейського стеження, продовжував захищати 
автономію університету у своїх працях і про-
повідях, що в 1823 р. змусило уряд Пруссії 
прийняти рішення про зняття філософа зі 
всіх посад, котрі він обіймав.

Таким чином, автономія університету як 
свобода від втручань державної і церков-
ної влади у справи вищої школи проісну-
вала у Берлінському університеті протягом 
тільки одного десятиліття. Вона була від-
новлена одразу після революції 1848 р. і 
набула нової якості. Відтепер вона перед-
бачала не тільки свободу вишів від зовніш-
ніх втручань, але й, перш за все, свободу 
здійснення пізнавальної діяльності та під-
готовки студентів до її самостійного здійс-
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нення. В. фон Гумбольдт убачав завдання 
університету в тому, щоб наочно демон-
струвати студентам застосування наукових 
принципів і функціонування механізму от-
римання знань із метою формування у них 
загальної здатності до занурення в кожну 
окрему галузь знання. Ф. Шлейермахер 
сформулював мету університетської осві-
ти як «навчання вчитися» і бачив його сенс 
у «пробудженні в людині ідеї пізнання, ви-
щого розуму як керівного принципу» [9].

На думку Гумбольдта, завдання профе-
сорів полягає не стільки у викладанні, скіль-
ки у демонстрації «зразків наукового укладу 
життя». Нині ця вимога сприймається як не-
огуманістічна ідеалізація дійсності або ідео-
логія. Проте, як стверджує В. Рюгг, деякі ав-
торитетні викладачі сучасних європейських 
університетів працюють у руслі цієї концеп-
ції, демонструючи свою особисту неупере-
дженість, котра сприймається студентами 
не як байдужість, а як повага до особистості 
студентів. Для них неприйнятний намір при-
душити студентів своєю перевагою в знан-
нях і майстерності, зате їм притаманне праг-
нення познайомити студентів із підходами 
до здійснення процесу пізнання у невиму-
шеній формі. При цьому вони передають 
студентам не ті знання, котрі містяться у до-
ступних для студентів джерелах, але й де-
монструють свій науковий підхід до вивчен-
ня сумнівних даних і вчать студентів пошуку 
рішень суспільно важливих проблем, котрі 
виходять за рамки начальних предметів.

Для підвищення рівня свободи студентів 
у процесі здійснення ними «акту особисто-
го переживання» у процесі отримання нау-
кової освіти в університеті треба створити 
атмосферу пошуку й зіткнення ідей, котра 
має суттєво полегшити процес досягнен-
ня істини. Ф. Шлейермахер вважав: «Чим 
більше протилежних ідей або поглядів па-
нує в теології, тим більше кількість молодих 
людей, в яких навчання набуває рис май-
бутньої професії. Тим більше виникає необ-
хідність у пробудженні їхньої уваги шляхом 
застосування різних способів викладення 
цих дисциплін і в створенні бадьорої атмос-
фери змагання серед викладачів шляхом 
створення умов для їх конкуренції» [9, с. 9].

Таке розуміння автономії дослідницької 
діяльності університетів дало змогу ре-
формувати традиційну систему присвоєн-
ня академічної кваліфікації випускникам 
університетів. У період між 1799 і 1804 рр. 
процедура захисту докторської дисерта-
ції була упроваджена у кількох німецьких 
університетах. Ця процедура передбачала 
складання додаткового іспиту, котрий під-
тверджує право на викладання, і була вклю-
чена до статуту Берлінського університету 

у 1816 р. Щоправда, вимоги до дисертанта 
були значно посилені: він мусив був пройти 
піврічний курс навчання, завершити напи-
сання дисертації і скласти «суворий» іспит 
за темою свого дослідження. Процедура іс-
питу передбачала виступ дисертанта з до-
повіддю на заявлену або узгоджену тему. 
Написання самої докторської дисертації 
стало обов’язковим у деяких університетах 
уже з 1830 р., а у більшості німецькомовних 
країн – з 1888 р. [7, 124 f.].

Крім того, концепція університетської 
дослідницької автономії, розроблена Гум-
больдтом і Шлейермахером, не припу-
скала наявність у дисертанта «наукового 
керівника». Вони не припускали виконан-
ня самостійної наукової роботи за участі 
сторонньої особи. На їхню думку, доктор-
ська дисертація мала бути «твором мис-
тецтва», у котрому відображені результати 
першого власного серйозного дослідження 
кандидата та доведена його здатність до 
самостійного вирішення проблеми за до-
помогою наукових методів та до отримання 
нових наукових даних.

Захист дисертації не був винятковим 
правом майбутніх університетських викла-
дачів. Цим правом могли скористатися та-
кож духівники, судді, адвокати та високопо-
ставлені службовці, лікарі, учителі гімназій, 
письменники, діячі мистецтва, інженери й 
економісти. Шлейермахер цілковито до-
пускав право на заняття науковою діяльніс-
тю представниками цих професій та роз-
глядав захист ними дисертації як стимул 
до їхньої подальшої довічної пізнавальної 
діяльності, котра мала забезпечити отри-
мання корисних теоретичних або практич-
них результатів.

Водночас студенти Берлінського універ-
ситету здійснювали свій «самостійний акт» 
набуття наукового освіти в академічних за-
кладах, котрі стали складовою частиною 
сучасного дослідницького університету. 
Мова йде про університетські науково- 
дослідницькі інституті й університетські се-
мінари. У 1820 р. у структурі Берлінського 
університету з’явилися наукові інститути 
з найсучаснішим технічним оснащенням, що 
стимулювало поширення університетської 
концепції В. Фон Гумбольдта і Ф. Шлейер-
махера в університетах Прусії та інших ні-
мецьких держав, що призвело до розквіту 
німецької науки.

Уже в середині XIX ст. за рівнем сво-
го розвитку Німеччина випередила Фран-
цію, котра до цього займала домінуюче 
місце в Європі у галузі природознавства. 
До 1900 р. німецька наука зайняла ключові 
позиції у всіх галузях знань. Це, щоправда, 
пояснюється не тільки особливою геніаль-
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ністю німецьких дослідників, але й якісною 
матеріальною базою університетів, а також 
особливою атмосферою співробітництва 
і водночас конкуренції в навчанні і дослі-
дженні. Завдяки використанню в процесі 
навчання новітніх даних, отриманих у про-
цесі досліджень у наукових інститутах Бер-
лінського університету, університет пере-
творився у 1840 р. на європейський центр 
фізіології та порівняльної анатомії. У 1850 р. 
усі німецькі викладачі, які працювали у галу-
зі природничих наук і медицини, виконували 
функції керівників або співробітників універ-
ситетських інститутів або лабораторій. Вод-
ночас у Великобританії і Франції відповідні 
дослідження залишалися ще тривалий час 
результатом приватної ініціативи непрофе-
сіоналів і окремих викладачів вищої школи, 
а також позауніверситетських установ.

Приклад Німеччини здійснив істотний 
вплив на процес реформування наукової 
діяльності в університетах Франції і США. 
У 1868 р. німецький семінар став части-
ною структури Сорбонського університе-
ту на базі Практичної школи вищої освіти 
(Ecole pratique hautes etudes). Германізація 
Сорбонни у 1880-і рр. спричинила крити-
ку всередині університетів і у французь-
кому суспільстві загалом. Проте це не пе-
решкодило Вищій нормальній школі (Ecole 
normale superieure), у котрій навчалась 
еліта викладачів вищої школи Франції, ви-
трачати на рубежі XIX і XX ст. половину 
свого бібліотечного бюджету на закупівлю 
німецьких публікацій. Концепція універси-
тетської автономії Гумбольдта відбивалась 
також у діяльності французьких професорів 
і їхній професійній підготовці.

Інший стан справ стосовно поширення 
німецької університетської моделі мав міс-
це у США. Спроби перейняти університет-
ську модель Гумбольдта без її попередньої 
модифікації зазнали на початку XIX ст. не-
вдачу. Починаючи з 1876 р., більш широ-
кого поширення набула концепція Дж. Хо-
пкінса, котра спочатку була використана 
у процесі заснування університету м. Бал-
тімора. Ця концепція передбачала тради-
ційну попередню базову підготовку сту-
дентів у коледжі і відкривала для них шлях 
до навчання у бакалавраті та магістратурі. 
В університеті була заснована також ас-
пірантура, котра передбачала заняття до-
слідницькою діяльністю за прикладом ні-
мецьких факультетів.

За даними В. Рюгга, розвиток аспіранту-
ри в університетах США не був ініційований 
державою. У 1900 р. група з 9 приватних і 
3 державних університетів заснувала Асоціа-
цію американських університетів (Association 
of American Universities (AAU)) із метою 

зміцнення та уніфікації інституту аспіранту-
ри у США. З цього часу статус університе-
ту могли отримати тільки ті виші США, котрі 
мали право присудження ступеня доктора 
наук і робили це на регулярній основі. Нині 
таким правом користуються тільки 260 з по-
над 4 000 вишів. При цьому тільки 60 аме-
риканських університетів (в Європі ця цифра 
становить близько 1 000) є разом із 2 ка-
надськими університетами членами елітар-
ної Асоціації американських університетів. 
Завдяки цим 60 елітарним університетам 
університетська ідея автономного пошуку 
знання стала фундаментом академічної осві-
ти і всесвітньо визнаним зразком ефектив-
ності сучасних дослідницьких університетів.

Становлення американської університет-
ської моделі свідчить про те, що прийнят-
тя чужої моделі має успіх тільки за умов, 
коли її основна ідея набуває форми, від-
повідної до національних умов. Ця базова 
ідея знайшла своє поширення не завдяки 
заходам держави, а через виникнення по-
треби американського суспільства у фахів-
цях із відповідним рівнем академічної осві-
ти, що стало можливим завдяки створенню 
моделі, базової для усіх американських уні-
верситетів. Система вищої освіти США, як 
вважає В. Рюгг, не відтворювала негативні 
сторони німецької моделі, а пристосувала 
її до своїх реалій.

Так, наприклад, студентська навчальна 
свобода, спочатку запозичена у німецькій 
університетській моделі, була значно розши-
рена у 1900-і рр. у процесі постульованої Дж. 
Дьюї педагогічної «демократизації». Її мета 
полягала у перетворенні студентів у свідо-
мих суб’єктів комунікації під час навчально-
го процесу, а також у партнерів виклада-
чів – під час наукового пошуку знань. Цей 
пошук відбувається у процесі їхньої посиле-
ної позааудиторної самоосвіти «на самоті», 
що цілком відповідає ідеалу Гумбольдта. На 
думку В. Рюгга, навчання в американських 
університетах справляє враження практич-
ного втілення ідеалів університетської мо-
делі Гумбольдта всупереч обов’язковому 
для студентів відвідуванню лекцій і поточним 
семестровим іспитам. При цьому студен-
ти користуються практично необмеженими 
можливостями отримання індивідуальних 
консультацій із боку викладачів, котрі по-
зиціонують себе як тренери, консультанти 
та взірці. Елітарний освітній процес, котрий 
охоплює менше десятої частини американ-
ських молодих людей у віці від 18 до 23 ро-
ків, В. Рюгг розглядає вдалим прикладом 
пристосування університетської ідеї Гум-
больдта/Шлейермахера до сучасних умов.

Це стосується також концепції автоно-
мії, спрямованої на обмеження державно-
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го втручання в університетську діяльність.  
Автономія американських вишів реалізуєть-
ся у рамках системи фінансового управлін-
ня діяльністю університетів підприємниць-
кими колами, котру не зміг реалізувати 
В. фон Гумбольдт у 1809 р.

Історія цієї системи управління вишами 
сягає своїм корінням у XVII ст. Північноа-
мериканські колоністи у процесі створення 
перших коледжів створили свою систему 
корпоративного самоврядування коледжів і 
вважали за краще призначати на посаду їх 
керівника особу із числа підприємців, яка 
була підзвітна опікунській раді або коміте-
ту, до складу якого входили представники 
підприємницьких кіл.

Такий тип керівництва коледжами вия-
вився ефективним. Приватні університети 
відшкодовують нині половину своїх витрат 
із приватних коштів, а державні університе-
ти компенсують федеральне базове фінан-
сування значними надходженнями з при-
ватних і громадських джерел. Така система 
управління вишами, на думку В. Рюгга, аб-
солютно не перешкоджає досягненню сту-
дентами того рівня наукової освіти, котрий 
відповідає університетської концепції Гум-
больдта і Шлейермахера.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Ідеї університетської автономії, що про-
лунали у далекому 1809 р., досі не утрати-
ли своєї актуальності. Вони не суперечать 
потребам української освітньої політики на 
сучасному етапі здійснення реформ у сис-
темі вищої освіти. Українські державні уні-
верситети значною мірою залежать від 
держави, котра не спроможна задовольня-
ти їхні фінансові потреби й забезпечити їх 
стабільний розвиток через економічну кри-
зу в країні. Подолання такого стану речей, 
на нашу думку, можливе шляхом широкого 
впровадження зовнішнього автономного 
управління вишами, шляхом створення ко-
мітетів чи піклувальних рад із числа пред-
ставників бізнесу, медицини, юриспру-
денції тощо, котрі зацікавлені у підготовці 
молодих кадрів і котрим будуть фінансово 
підзвітні вишівські менеджери. Очевидним 
є те, що українські виші не завжди здат-
ні з певних причин забезпечити однаково 
високий рівень підготовки молодих кадрів, 
котрі були б успішними практиками та вче-
ними водночас. Більш реальним завданням 
є, за нашою думкою, зміна умов фінансу-
вання, злиття і укрупнення вишів, котрі ча-
сто дублюють підготовку одного й того са-
мого профілю фахівців, а також створення 
елітних вишів і формування на їх базі на-
вчальних і науково-дослідних кластерів.

Зрозуміло, наявність органів зовнішньо-
го управління не є панацеєю, наприклад, 

для педагогічних вишів та подібних до них, 
оскільки вони займаються підготовкою кадрів 
в основному для державних установ. Однак і 
ця галузь має набути більшої автономії щодо 
впровадження нових спеціальностей, більш 
гнучкої системи навчальних програм і пла-
нів, гнучкої схеми навчання студентів, котрі 
враховують індивідуальні потреби студентів.
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СЕКЦІЯ 2 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

УДК 373.5.091

ФОРМУВАННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 
 КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Герасімова Т.Ю., аспірант
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Стаття присвячена навчально-пізнавальній компетентності, зокрема її формуванню та удосконален-
ню в учнів на уроках фізики основної школи. Вивчення навчально-пізнавальної компетентності учнів 
на уроках фізики в основній школі дасть змогу формувати відповідні компетенції згідно зі змістом 
навчання. У цій статті розглянуто структуру навчально-пізнавальної компетентності, яка побудована 
відповідно до уявлень про сутність навчально-пізнавальної діяльності учнів. Розкритий кожен із ком-
понентів структури. Подано основні принципи, які визначають етапи розвитку навчально-пізнавальної 
компетентності учнів на уроках фізики. Вказана модель розвитку навчально-пізнавальної компетентно-
сті учнів. Розглянуто шляхи вдосконалення навчально-пізнавальної компетентності учнів при вивченні 
фізики. Зроблено висновки, де узагальнено основні положення формування та вдосконалення навчаль-
но-пізнавальної компетентності на уроках фізики основної школи.

Ключові слова: компетентність, компетентнісно-орієнтоване навчання, навчально-пізнавальна 
компетентність, пізнавальна діяльність, діяльнісний підхід.

Статья посвящена учебно-познавательной компетентности, в частности ее формированию и со-
вершенствованию у учащихся на уроках физики основной школы. Изучение учебно-познавательной 
компетентности учащихся на уроках физики в основной школе даст возможность формировать со-
ответствующие компетенции согласно содержанию обучения. В данной статье рассмотрена структу-
ра учебно-познавательной компетентности, которая построена в соответствии с представлениями о 
сущности учебно-познавательной деятельности учащихся. Раскрыт каждый из компонентов струк-
туры отдельно. Представлены основные принципы, которые определяют этапы развития учебно-по-
знавательной компетентности учащихся на уроках физики. Указана модель развития учебно-позна-
вательной компетентности учащихся. Рассмотрены пути совершенствования учебно-познавательной 
компетентности учащихся при изучении физики. Сделаны выводы, где обобщены основные положе-
ния формирования и совершенствования учебно-познавательной компетентности на уроках физики 
основной школы.

Ключевые слова: компетентность, компетентно-ориентированное обучение, учебно-познаватель-
ная компетентность, познавательная деятельность, деятельностный подход.

Herasimova T.Yu. FORMATION AND IMPROVEMENT OF EDUCATIONAL KNOWLEDGE COMPE-
TENCY OF PHYSICIAN STUDENTS

The article is devoted to the educational and cognitive competence, in particular its formation and improve-
ment in the pupils at the primary school physics classes. Studying the cognitive and cognitive competence of 
students in the study of physics in the primary school will enable the formation of appropriate competences 
in accordance with the content of physics education. In this article the structure of educational and cognitive 
competence is considered. It is constructed in accordance with the notions about the essence of educational 
and cognitive activity of students. Each of the components of the structure is uncovered separately. The basic 
principles are given. They determine the main stages of the development of the educational and cognitive 
competence of students in physics classes. The model of development of students’ educational and cognitive 
competence is indicated. The ways of improvement of students’ educational and cognitive competence in the 
study of physics are considered. The conclusions, which summarize the main provisions for the formation of 
educational and cognitive competences in the basic physics classes, are summarized.

Key words: competence, competence-oriented teaching, educational-cognitive competence, cognitive 
activity, activity approach.

Постановка проблеми. Під час нав-
чання учнів фізики у загальноосвітній шко-
лі виникає питання щодо розвитку їхньої 
навчально-пізнавальної компетентності. 
Якщо не розкрити дидактичний зміст цієї 

компетентності, її структури, місця серед 
інших ключових компетентностей, не мож-
на буде чітко визначити основні завдання 
та цілі освіти. З іншого боку, розкриття цих 
завдань дасть змогу розробити нові під-
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ходи і механізми для удосконалення і ре-
формування освіти на основі компетентніс-
но-орієнтованого навчання.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Аналіз науково-методичних джерел 
показав, що перспективність компетентніс-
ного підходу полягає в тому, що він перед-
бачає високу готовність випускника школи 
до успішної діяльності в різних сферах со-
ціальної практики [8, с. 71–72]. Якщо го-
ворити про введення понять компетенції і 
компетентності у нормативний і практич-
ний компоненти освіти, то ці поняття да-
дуть змогу перенести акцент із теоретич-
ного опанування знаннями на здатність 
застосовувати ці знання для розв’язання 
практичних завдань і вирішення конкретних 
проблемних ситуацій. Компетентна люди-
на – це та, яка має набір специфічних ком-
петентностей різного рівня [4; 10]. Ми роз-
глядаємо компетенції як окремі структурні 
елементи, що в поєднанні з відповідними 
знаннями і досвідом складають сутність та-
кого інтегрованого поняття, як компетент-
ність [3].

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в характеристиці 
кожного компонента, що входить у цілісну 
структуру навчально-пізнавальної компе-
тентності, та розгляді шляхів удосконален-
ня навчально-пізнавальної компетентності 
учнів при вивченні фізики.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Головна мета навчання фізики 
у середній школі полягає в розвитку особи-
стості, становленні наукового світогляду й 
відповідного стилю мислення, формуванні 
предметної, науково-природничої та клю-
чових компетентностей учнів засобами фі-
зики як навчального процесу [7].

Компетентнісний підхід у навчанні наго-
лошує на тому, що варто звернути увагу не 
просто на накопичування знань, умінь і на-
вичок, а й на застосування їх на практиці. 

Тобто перед вчителем постає завдання 
не просто змушувати дітей до навчання, 
а створити для них такі умови, щоб вони 
самостійно вирішували поставлені пе-
ред ними завдання, отримували від цього 
процесу задоволення, мали емоційно-цін-
нісне ставлення до навчання та отримали 
безцінний досвід у разі виконання тої чи 
іншої задачі. У процесі компетентнісно- 
орієнтованого підходу вчитель виступає 
не як джерело знань і контролюючий ор-
ган, а як помічник самостійної, пошукової, 
досвідної роботи учнів.

Впровадження в освітній простір компе-
тентнісно-орієнтованого навчання націлює 
освітян на формування в учнів компетент-

ностей, які спрямовані на їх активну пізна-
вальну самостійну діяльність.

Що ми розуміємо під словом «компе-
тентність»?

Українські науковці, зокрема О. Пометун, 
Н. Бібік, Г. Ващенко, визначають компе-
тентність як соціально структуровані набо-
ри знань, умінь, навичок і ставлень, що їх 
набувають у процесі навчання. Вони дають 
людині змогу визначати, тобто ідентифіку-
вати та розв’язувати, незалежно від кон-
тексту (від ситуації) проблеми, характерні 
для певної сфери діяльності [4, с. 13–14].

Згідно з правовими документами, одні-
єю з ключових компетентностей, яку треба 
сформувати в учнів, є компетентність «умін-
ня вчитися», що несе в собі навички само-
освіти, саморозвитку, формування досвіду 
у процесі навчання та успішне засвоєння 
навчального матеріалу й застосування його 
на практиці.

Тому варто звернути увагу на визначен-
ня навчально-пізнавальної компетентності:

О. Хуторський визначає навчально-піз-
навальну компетентність як одну з голов-
них компетентностей, що спрямована на 
розвиток умінь та навичок, творчого мис-
лення і самостійності в учнів [12].

І. Петрова визначає науково-пізнавальну 
компетентність як інтегровану якість осо-
бистості, активну пізнавальну діяльність, 
що спрямована на розвиток умінь та нави-
чок [9].

Навчально-пізнавальна компетентність 
учнів спрямована на :

– формування пізнавального інтересу, 
потреб, позитивної навчальної мотивації;

– уміння планувати свою освіту, відпові-
дати за результативність навчальної діяль-
ності;

– самоосвіту і самостійну роботу;
– оволодіння прийомами пізнавальної 

діяльності, сформованості універсальними 
знаннями та навичками.

Ця компетентність формується у проце-
сі навчання учнів всіх предметів шкільного 
курсу як інваріантної складової частини, 
так і варіативної.

Навчально-пізнавальна компетентність 
має структуру, побудовану відповідно до 
уявлень про сутність навчально-пізнаваль-
ної діяльності учнів основної школи:

– мотиваційно-ціннісний компонент;
– когнітивний компонент;
– діяльнісний компонент;
– досвідний компонент.
У свою чергу, кожен із цих компонентів 

містить інші складники.
Мотиваційно-ціннісний компонент вклю-

чає навчально-пізнавальні потреби, цінно-
сті, мотиви, цілі.
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Когнітивна складова частина являє со-
бою поєднання природничих і методоло-
гічних знань, що розв’язуються засобами 
природничих дисциплін.

Діяльнісний компонент забезпечує за-
гальнонавчальні та спеціальні вміння. 

До загальнонавчальних компонентів 
можна віднести: організаційний (спрямова-
ний на організацію, планування, контроль 
та аналіз діяльності. Він включає в себе: 
організацію робочого місця і інтелектуаль-
ну організацію, планування діяльності, ви-
бір засобів навчання, актуалізацію знань, 
необхідних для розв’язання поставлених 
завдань); комунікативний (є однією з ос-
новних складових частин навчально-пізна-
вальної діяльності, з метою набуття знань, 
умінь, навичок, обміном досвіду, із розв’я-
занням конкретних задач); операційний; ін-
формаційний [13].

Проте, крім загальнонавчальних вмінь, 
до навчально-пізнавальної компетентно-
сті належать і спеціальні, що формуються 
у певних дисциплінах та зумовлені знання-
ми з конкретного навчального матеріалу. 
Так, наприклад, у фізиці специфічними ви-
дами діяльності є експеримент, лаборатор-
ні роботи, спостереження, конструювання 
моделей тощо. 

До спеціальних вмінь входять:
• уміння працювати з різними видами 

фізичної інформації;
• застосовувати фізичні знання для 

розв’язання навчально-пізнавальних за-
вдань;

• уміння представляти одну і ту саму ін-
формацію у вигляді текстів, схематичних 
малюнків, графіків, формул;

• уміння розв’язувати різні типи фізич-
них задач різними способами;

• уміння проводити спостереження, фі-
зичний експеримент, дослідження;

• використовувати вимірювальні прила-
ди, виготовляти саморобні прилади, моде-
лі, складати електричні схеми тощо [13].

Аналізуючи літературні джерела [1; 2; 6], 
можна виділити модель розвитку навчаль-
но-пізнавальної компетентності:

– цільовий компонент;
– методологічний компонент;
– теоретичний компонент;
– нормативний компонент;
– принцип розвитку навчально-пізна-

вальної компетентності;
– умови розвитку навчально-пізнаваль-

ної компетентності;
– практичний компонент;
– результативний компонент.
Нормативний аспект моделі розвит-

ку навчально-пізнавальної компетентності 
учнів із фізики включає в себе нормативні 

вимоги для здійснення організації проце-
су набуття відповідних компетенцій учнів.  
Він містить принципи розвитку навчально- 
пізнавальної компетентності (НПК):

– принцип гуманістичної спрямованості 
навчання; 

– принцип діяльнісного підходу до нав-
чання;

– принцип суб’єктивності; 
– принцип проблемності навчання; 
– принцип практичної спрямованості 

процесу навчання; 
– принцип цілеспрямованого розвитку 

НПК;
– принцип системності і систематичності 

розвитку НПК; 
– принцип єдності розвитку НПК; 
– принцип циклічності в навчанні фізики; 
– принцип єдності процесуальної і зміс-

тової складових елементів розвитку НПК; 
– принцип співробітництва; 
– принцип керованості НПК учнів. 
Ці принципи та умови забезпечують кон-

структивну практику, визначають основ-
ні етапи розвитку навчально-пізнавальної 
компетентності учнів на уроках фізики в ос-
новній школі.

Згідно з навчальною програмою з фізики 
для учнів 7–9 класів [7], відомо, що фізика 
засновується на фізичному експерименті, 
що ефективно здійснює діяльнісний підхід, 
котрий визначається Державним стандар-
том освіти. Під час експерименту в учнів 
формуються практичні уміння і навички 
з використанням набутих знань у процесі 
вивчення того чи іншого навчального мате-
ріалу. За таких умов у свідомості учня ство-
рюються нові зв’язки і співвідношення, що 
формують навчальне пізнання.

Одним із методів формування в учнів 
навчально-пізнавальної компетентності є 
навчальні проекти. Тому майже після ви-
вчення кожного розділу фізики у навчальну 
програму вміщені орієнтовані теми проек-
тних робіт, розробка і висновки по яких 
дають учневі змогу самостійно висловлю-
вати власні спостереження, робити дослі-
дження відповідної теми, підсумовувати 
результати виконаної роботи із викорис-
танням набутих знань, умінь та навичок. 
Всі ці дії під час виконання проекту спри-
яють розвиткові самостійності, самоосвіти 
та творчого потенціалу в учня, що визна-
чаються навчально-пізнавальною компе-
тентністю.

Аналізуючи науково-методичну літера-
туру, автори-методисти приділяють вели-
ку увагу саме формуванню навчально-піз-
навальній компетентності в учнів, адже ця 
компетентність має своє місце і значення 
на будь-якому етапі уроку фізики.
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Якщо звернутися до структури на-
вчально-пізнавальної компетентності, то 
М.Ю. Галатюк стверджує, що саме пізна-
вальна мотивація і ціннісна орієнтація є 
ключем до успішної інтелектуальної діяль-
ності учнів на уроках фізики [2]. 

У процесі пізнавальної діяльності учень 
виділяє, подумки розчленовує об’єкт на 
окремі елементи, досліджує й аналізує їх, 
робить висновки та узагальнює їх. Напри-
клад, вивчаючи якийсь фізичний процес, 
учень може на досліді спостерігати цей 
процес, а потім робити висновки: чому і за 
яких обставин це відбувається. Формуван-
ня таких навичок дає змогу учневі прово-
дити аналогію між певними об’єктами або 
виділяти головне із загального.

Невід’ємною складовою частиною на-
вчально-пізнавальної компетентності учня 
є розуміння того факту, що вивчення фізи-
ки – важливе, перш за все, для нього вмін-
ня використовувати набуті знання саме для 
власних цілей. Адже пізнавальна діяльність 
не може сформуватись без здатності гене-
рувати власні цілі, раціонального оцінюван-
ня власних досягнень. 

Головним фактором під час навчаль-
но-пізнавальної діяльності на уроці фізики 
є формування в учнів досвіду, вміння вико-
нувати різні операції та дії будь-якого рівня 
складності, що сприяє результату сформо-
ваності творчого потенціалу суб’єкта нав-
чання.

Із метою підтримки пізнавальної ком-
петентності варто створювати під час на-
вчальної діяльності проблемні ситуації 
та сприяти розвиткові активної пошукової 
діяльності учнів [11].

Створюючи проблемні ситуації, учитель 
представляє нові, суперечливі факти, на 
відміну від уже сформованих в учнів знань. 
Суперечливості, які постають перед учня-
ми, служать яскравим мотивом для пізна-
вальної діяльності. Розкриття її змісту, суті 
дає змогу учневі відкрити нові можливості.

Отже, як бачимо, навчально-пізнаваль-
на компетентність з’являється в процесі 
всієї діяльності учнів, усього навчального 
процесу і є невід’ємною частиною сфор-
мованості творчої особистості. Тому варто 
розглянути шляхи вдосконалення навчально-піз- 
навальної компетентності учнів під час ви-
вчення фізики.

1. Заради успішного формування на-
вчально-пізнавальної компетентності учень 
має постійно брати участь у навчально-піз-
навальній діяльності.

У процесі діяльності в учня або створю-
ються нові знання, уміння, навички, або вже 
застосовуються наявні під час вирішення 
проблем-задач.

2. Навчально-пізнавальна діяльність на-
цілена на самостійність учня.

Тобто процес діяльності проходить з мі-
німальною допомогою вчителя.

3. Створення і забезпечення мотивацій-
ної складової частини на уроках фізики.

Важливо створювати умови зацікавлено-
сті навчальним матеріалом.

4. Навчальний матеріал варто викладати 
поступово та поетапно.

Вивчення будь-якого об’єкта фізики має 
здійснюватися через попереднє ознайом-
лення з його елементами, тобто кожна нова 
навчальна інформація має бути заснована 
на якомусь попередньо вивченому матері-
алі, якщо такої можливості немає, то вона 
максимально спростована і пояснена.

5. Перспективність і важливість навчаль-
ного матеріалу у житті людини.

Це дає змогу учневі усвідомити важли-
вість поставлених цілей на цьому етапі жит-
тя та шляхів їх удосконалення.

6. Поєднання колективної й індивідуаль-
ної робити учнів у процесі навчально-пізна-
вальної діяльності.

Процес навчання постійно здійснюєть-
ся у тісному зв’язку вчитель–учень, учень–
учень, учень–батьки, тобто колективної 
роботи, тому поєднання індивідуальної ро-
боти з колективною є важливим. У проце-
сі спілкування учень отримує інформацію, 
яку потім самостійно аналізує і робить свої  
висновки.

7. Створення проблемних ситуацій та 
знайдення шляхів їх розв’язання.

Під час вирішення проблемних ситуацій 
учень використовує різні знання, вміння чи 
навички, яку були здобуті у процесі навчан-
ня, та, знаходячи шляхи їх вирішення, має 
змогу застосовувати цей досвід у повсяк-
денному житті.

8. Поступове зменшення впливу вчите-
ля у формі керування, а підвищення са-
мостійності учнів у процесі пізнавальної  
діяльності.

Вчитель має стати для учня порадником, 
другом, аж ніяк не ворогом. Варто сприяти 
самостійному вирішенню проблеми учневі, 
якщо ж це неможливо, то доречно давати 
поради, запитання тощо.

Навчально-пізнавальна компетентність – 
якість учня, що проявляється у самостійно-
му вирішенні різного роду проблем задля 
формування психічної, теоретичної та прак-
тичної готовності його до навчально-пізна-
вальної діяльності.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. За результатами дослідження можна 
зробити наведені нижче висновки.

Навчально-пізнавальна компетентність 
має свою структуру. Ці складові елементи 
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є основою для утворення моделі розвит-
ку навчально-пізнавальної компетентності 
в учнів.

Навчально-пізнавальна компетентність 
є однією з ключових компетентностей, ви-
значених Державним стандартом базової 
та повної середньої освіти та навчальними 
програмами. Формування навчально-піз-
навальної компетентності учня під час ви-
вчення фізики в основній школі в умовах 
компетентнісного підходу сучасної освіти 
до навчання є важливим аспектом розвит-
ку та становлення гармонійно розвинутої 
особистості. 

Навчальний процес нерозривно пов’яза-
ний із навчально-пізнавальною діяльністю, 
що сприяє формуванню в учнів досвіду та 
творчого потенціалу, розвиток якої забез-
печується навчально-пізнавальною компе-
тентністю. Формування цієї якості в учня 
основної школи сприяє його саморозвитку, 
самоосвіті, вмінню раціонального вирішен-
ня проблеми, самооцінці навчально-пізна-
вальної діяльності, рефлексії тощо. 

Отже, навчально-пізнавальна компетент-
ність є домінуючою ключовою компетент-
ністю у навчанні фізики, адже методи, які 
використовує фізика, нерозривно пов’язані 
з методами наукового пізнання дійсності. 
Тому вивчення питання про навчально-піз-
навальну компетентність учнів при вивчен-
ні фізики в основній школі вчителям дасть 
змогу формувати відповідні компетенції 
згідно зі змістом навчання фізики.
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ДИДАКТИЧНА НАОЧНІСТЬ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ 
В МОЛОДШОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

Гречишкіна І.А., аспірант кафедри
дошкільної та початкової освіти

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

У поданій статті розглядається наочність як найважливіший засіб навчання в дошкільному закладі, 
що давно одержав загальне визнання в педагогічній теорії і практиці. Проаналізовано різні види дидак-
тичної наочності, яку використовують в дошкільному освітньому закладі: це схеми-моделі, інтелекту-
альні карти, опорні схеми, сюжетні картинки тощо. Проаналізовано відгуки вихователів щодо викори-
стання дидактичної наочності з молодшими дошкільниками як засобу навчання зв’язного мовлення.

Ключові слова: наочність, дидактична наочність, молодший дошкільник, мовлення, зв’язне  
мовлення.

В статье рассматривается наглядность как важнейшее средство обучения в дошкольном учреждении, 
которое давно получило всеобщее признание в педагогической теории и практике. Проанализированы 
различные виды дидактической наглядности, которую используют в дошкольном образовательном уч-
реждении: это схемы-модели, интеллектуальные карты, опорные схемы, сюжетные картинки и другое. 
Проанализированы отзывы воспитателей об использовании дидактической наглядности с младшими 
дошкольниками как средства обучения связной речи.

Ключевые слова: наглядность, дидактическая наглядность, младший дошкольник, речи, связная 
речь.

Hrechyshkina I.A. THE DIDACTIC VISIBILITY AS A MEANS OF COHERENT SPEECH LEARNING 
IN YOUNG PRESCHOOL AGE

The article deals with didactic visibility as the most important means of studying at a preschool institution, 
which has long been universally recognized in pedagogical theory and practice. Different types of didactic 
visibility are used, which are used in preschool educational institutions, such as schema models, intelligent 
maps, reference circuits, story pictures and others. The responses of educators concerning the use of didactic 
visibility with younger preschoolers as a means of coherent speech training are analyzed.

Key words: visibility, didactic visibility, junior preschooler, speech, coherent speech.

Постановка проблеми. Сучасна пе-
дагогічна наука постійно розвивається і 
прогресує. Змінюються погляди на педа-
гогічний процес, методи і засоби навчання 
та виховання стають більш гуманними та 
ефективними. Визначальною особливіс-
тю змін, які відбуваються в освіті України, 
є перехід до спрямованого формування 
у суб’єктів навчання здатності творчо діяти, 
застосовувати знання та досвід на практиці.

Перед дошкільною освітою лежить одне 
з першочергових завдань: вільне володін-
ня правильним мовленням, опанування ді-
алогічним і монологічним мовленням, роз-
виток словника дитини. Вирішення цього 
відповідального й нелегкого завдання зо-
бов’язало вихователя постійно та всебічно 
підвищувати ефективність навчально-ви-
ховного процесу. Серед найважливіших 
чинників, що сприяють успіху, є викори-
стання наочності. 

Наочність – найважливіший засіб нав-
чання в дошкільному закладі, що давно 
одержав загальне визнання в педагогічній 
теорії і практиці. Ефективне використан-
ня наочності з метою кращого засвоєння 

матеріалу, що вивчається, забезпечується 
активізацією різних органів чуття. Отже, 
різною за характером має бути і наочність. 
Проте нерідко під наочним навчанням ро-
зуміється тільки навчання за допомогою 
зорової наочності, забувається слухова 
наочність, спостерігається надмірне захо-
плення одними засобами і недооцінювання 
інших [1]. Головним у методиці з розвит-
ку мовлення є використання таких наочних 
дидактичних засобів, які на основі слухо-
вих, зорових і моторних (пов’язані з рухом 
руки, яка пише) відчуттів викликали б у ди-
тини яскраві слухові й зорові враження. 

Відповідно до визначених науковцями 
функцій наочності, засоби унаочнення та-
кож дуже різноманітні: предмети та явища 
навколишньої дійсності; дії вихователя, що 
демонструють, як треба виконувати ту чи 
іншу операцію та як і яким обладнанням ко-
ристуватися; зображення реальних пред-
метів – різноманітні іграшки, предметні ма-
люнки, картини, образні моделі з паперу, 
картону й символічні зображення – карти, 
таблиці, схеми, креслення тощо. До наоч-
них засобів належить також інформація, яку 
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діти сприймають за допомогою технічних 
засобів навчання: кінофільми, діафільми, 
звукозапис, радіо, телепередачі. Ці види 
наочності називають аудіовізуальними, 
оскільки інформацію вони передають через 
звук і зображення. Кожен із них має свої 
позитивні й негативні моменти, що має 
бути враховано під час визначення їх ролі 
на занятті. 

Отже, важливо не тільки правильно ді-
брати наочність до заняття, а й продумати, 
як поставити запитання так, щоб створюва-
ний у дитини зоровий образ активно пра-
цював на досягнення поставленої мети. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Спираючись на педагогічну спадщину 
щодо реалізації наочного навчання, сучас-
на психолого-педагогічна наука також на-
дає наочності найважливішу роль в органі-
зації ефективного навчання.

Вивченням використанням наочності 
в процесі навчання займалися ще з давніх 
часів, зокрема, Я. Коменський, І. Пестоло-
цці, Ф. Дістерверг. Однак і сучасні педа-
гоги науковці не залишають без уваги цю 
проблему. Загальні аспекти використання 
наочності в навчальному процесі розгляда-
ли К. Ушинський, Л. Занков, В. Шаталов, 
А. Леонтьєв, Н. Ананьєва, С. Логачевська, 
М. Богданович та інші. Незважаючи на 
значну кількість наукових праць, остаточно 
проблема використання дидактичної наоч-
ності як засобу навчання зв’язного мовлен-
ня в молодшому дошкільному віці залиша-
ється невизначеною.

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в характеристи-
ці особливостей використання дидактич-
ної наочності як засобу навчання зв’язного 
мовлення молодших дошкільників: обґрун-
тування суті та значення у процесі навчання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розглянемо дефініцію «наочність» 
більш докладно. Просте тлумачення понят-
тя «наочність» походить від слова «наоч-
ний» – переконливий, очевидний, заснова-
ний на показі [1].

Тлумачний словник розкриває поняття 
«наочний», який використовують під час 
навчання для показу [2, с. 164].

В українській педагогічній енциклопедії 
наочність трактується як один з основних 
принципів дидактики, відповідно до якого 
навчання базується на конкретних обра-
зах, що безпосередньо сприймаються уч-
нями [3].

Дидактична функція наочності – педаго-
гічна підтримка міркувань дитини на етапі 
первинного сприймання, опора для дітей. 
Наочність у педагогічних дослідженнях ін-

терпретується по-різному, а саме: ілю-
страція усного викладу матеріалу вчителем 
(М. Волович), засіб пізнавальної діяльності 
(Н. Поліванова), форма подання навчаль-
ного матеріалу, властивість навчальних мо-
делей (Л. Фрідман), дидактичний принцип 
(Л. Занков). При цьому відмінність у погля-
дах призводить до неузгодженості, а ча-
сом і взаємовиключних висновків про роль, 
функції та місце наочності в пізнавальній 
діяльності.

Н. Резник дає визначення наочності як 
застосуванню в процесі викладу фрагмен-
тів навчального матеріалу певних зорових 
об’єктів, призначених для супроводу його 
пояснення [4].

Різнобічні й глибокі педагогічні аспек-
ти використання наочності були проана-
лізовані К. Ушинським. Наочне навчання, 
за його словами, – це таке навчання, яке 
«будується не на абстрактних уявленнях і 
словах, а на конкретних образах, безпосе-
редньо сприйнятих дитиною» [5]. На думку 
К. Ушинського, наочне навчання розвиває 
увагу дитини, сприяє більш глибокому за-
своєнню знань. Наочність підвищує інте-
рес учнів до знань і робить процес навчан-
ня більш простим, полегшуючи розуміння 
навчального матеріалу. Він наголошував: 
«Учіть дитину яким-небудь п’яти йому неві-
домим словами, і вона буде довго і марно 
мучитися над ними; але зв’яжіть з картин-
ками двадцять таких слів і – дитина засвоїть 
їх нальоту <...> Спробуйте одну й туж подію 
розповісти двом дітям, однаково здатним: 
одному – на малюнках, іншому без малюн-
ків, і ви оціните тоді все значення малюнків 
для дитини» [5].

Наочність передбачає не тільки опо-
ру на наочність, а й на інші органи чуття. 
Саме з іменем Я. Коменського пов’язують 
перше теоретичне обґрунтування принци-
пу наочності, яке було розкрито в працях 
«Велика дидактика», «Світ чуттєвих речей 
в картинках». Так, Я. Коменський у XVII ст. 
вперше в педагогіці теоретичне обґрунту-
вав принцип наочності у навчанні, хоча він 
і не вживав сам термін «наочність». У своє-
му відомому «золотому правилі дидактики» 
Я. Коменський дав чітке формулювання 
принципу наочності: «Все, що тільки мож-
ливо, представляти для сприйняття почут-
тями: видиме для сприйняття – зором, чут-
не – слухом, запахи – нюхом, смак – смаком, 
доступне дотику – шляхом дотику. Якщо 
будь-які предмети відразу можна сприйма-
ти кількома відчуттями, нехай вони відра-
зу схоплюються кількома відчуттями» [6].

Ж.-Ж. Руссо виніс навчання безпосеред-
ньо у природу, ось чому наочність навчання 
не набуває самостійного й істотного зна-
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чення. Дитина знаходиться в природі і без-
посередньо бачить те, що вона має знати і 
вивчити. На його думку, перший розум ди-
тини – це чуттєвий розум. 

Зовсім інша думка щодо наочності у 
Г. Пестолоцці [6]: він бачить у наочності 
єдину основу всякого розвитку. Чуттєве пі-
знання зводиться до наочності навчання, 
воно перетворюється на самоціль. Наоч-
ність навчання у нього закреслює діалекти-
ку чуттєвого і раціонального в пізнавальній 
діяльності. Г. Песталоцці вважав, що органи 
чуття самі по собі доставляють нам у відо-
мостях про навколишнє середовище без-
лад, а в навчанні треба прагнути знищити 
безлад у спостереженнях, розмежовувати 
спостережувані предмети, щоб однорідні 
й близькі знову з’єднати для формування 
в учнів понять. Також Г. Песталоцці, намага-
ючись відшукати закони людського розуму, 
дійшов такого висновку: «Все наше знання 
витікає з трьох основних здібностей:

a) зі здатності вимовляти звуки, з чого 
відбувається здатність мови;

б) із невизначеної, винятково чуттєвої 
здатності уявлення, з якої походять знання 
всіх форм;

в) із певної, не тільки чуттєвої здатності 
уявлення, з якої варто виводити розуміння 
кількості» [6]. 

Великого значення наочності надавав 
відомий німецький педагог А. Дістерверг, 
який знайшов конкретне вираження у пра-
вилах, сформульованих Я. Коменським: 
«від близького до далекого», «від простого 
до складного», «від більш легкого до більш 
тяжкого», «від відомого до невідомого». 
А. Дістерверг дає психологічне обґрунту-
вання і попереджає вчителів, що формаль-
не їх використання призведе до негативних 
наслідків у навчанні. Він зазначав, що на-
очність має знаходити застосування на всіх 
щаблях освіти, але її призначення на різних 
рівнях має різнитися. Якщо для дітей мо-
лодшого віку наочність слугуватиме джере-
лом нових знань, то для старших – досвід-
ченим шляхом перевірити отримані знання.

Л. Фрідман, аналізуючи поняття, визна-
чає наочність як форму подання навчаль-
ного матеріалу, властивість навчальних 
моделей [6]. «Наочність є властивість, 
особливість психічних образів цих об’єк-
тів. <...> Наочність є показником простоти 
і зрозумілості для людини того психічного 
образу, який вона створює в результаті 
процесів сприйняття, пам’яті, мислення та 
уяви». І далі він робить висновок, що наоч-
ність «необхідна й корисна тією мірою, якою 
вона сприяє активізації діяльності учнів по 
пізнанню об’єктів, по оволодінню знаннями 
і діями щодо цих об’єктів» [6].

Ще один педагог, Ф. Фребель, послі-
довник Й. Песталоцці, який намагався ре-
алізувати педагогічні принципи, у навчан-
ні спирався на наочність та послідовність 
[6, с. 459]. Ф. Фребель, розробник одно-
йменних дарів, зазначив, що ще необхід-
но підвісити над ліжком дитини 2–3 місяців 
перший її дар – м’яч різних кольорів, щоб 
з їх допомогою дитина навчилася розрізня-
ти кольори, сприймати різні напрями рухів 
тощо.

Великого значення використанню наоч-
ності як дидактичного засобу системно-
го навчання та виховання дітей надавала 
італійський педагог М. Монтессорі. Вона 
стверджувала, що заняття має бути чітким 
та наочним [6].

Поступово поняття наочності стали 
пов’язувати з діяльністю, спираючись на 
дії. Як стверджував О. Леонтьєв, наочність 
має служити «зовнішньої опорою внутріш-
ніх дій, що здійснюються учнями» [7].

Загалом аналіз ідеї наочності у навчанні 
дає змогу стверджувати, що в історії педа-
гогіки тривалий час використання наочності 
співвідносилося з чуттєвим сприйняттям, 
тому й усяке уявлення об’єкта, засвоєне 
в чуттєвій формі, вважалось наочним. 

Проблему застосування дидактичної на-
очності в дошкільній лінгводидактиці після 
К. Ушинського досліджувало багато вчених 
(А. Богуш, О. Білан, Н. Гавриш, Г. Леуши-
на, А. Макаренко, С. Русова, В. Сухомлин-
ський, Є. Тихеєва, Л. Фесенко та інші).

Так, Є. Тихеєва стверджувала, що чим 
більше органів чуття беруть участь у сприй-
нятті природи, тим повніше дитина пізнає 
навколишнє. «Слово, пов’язане з наоч-
ним представленням, має бути прийняте 
слухом, вимовлено і збережено в пам’яті. 
Щоб слово залишилося в пам’яті, дитина 
має відтворювати його слухом і свідомістю 
багато разів, а для того, щоб правильно 
сформулювати слово, вона має часто його 
повторювати» [6]. 

Г. Леушина зазначала, що використання 
наочності у навчанні має дуже велике зна-
чення за умови єднання наочності та слова. 
Демонстрація будь-яких наочних посібників 
має супроводжуватися словом, яке спря-
мовує увагу дітей на головне, навчає ви-
діляти головне. Наочні засоби використо-
вуються по-різному залежно від завдань 
навчання [6].

Значний внесок у методику розвитку 
мовлення зробила Є. Фльорина, яка за-
значала, що у словниковій роботі з дітьми 
необхідно спиратися на чуттєвий досвід. 
Кожне слово вихователя має супроводжу-
ватися конкретним предметом, тобто ба-
чити живий яскравий образ. Педагог на-
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голошувала, що відрив слова і поняття від 
конкретного предмета чи явища може при-
звести до втрати почуття реальності [8].

С. Русова також схильна до думки, що 
слово та наочність мають йти у тісному вза-
ємозв’язку в навчанні. Автор визначила чо-
тири основних дидактичних методи: 1) ана-
ліз речей, 2) аналіз думок, 3) синтез речей, 
4) синтез думок, але вона не обмежувалася 
тільки цими методами, вона стверджувала, 
що різні завдання потребують необхідного 
вживання інших методів, таких як «назір-
ність» (наочного), пояснювального, розви-
ваючого, методу гри тощо [6]. 

Отже, принцип наочності, за висловом 
Я. Коменського, є «золотим правилом ди-
дактики». Він вимагає поєднання наочності 
й уявних дій, наочності і слова.

Пильну увагу приділяли психологи щодо 
сприйняття дитиною предметів і явищ на-
вколишнього світу. На думку відомого пси-
холога Г. Люблінської, сприйняття картини 
являє для дітей особливу складність, тому 
що картина є відображенням цілого шматка 
життя природи, людей, тварин. Зображені 
персонажі щось роблять, якось пов’язані 
між собою, перебувають в якійсь ситуації. 
У позах персонажів, їх взаємному розташу-
ванні виражені не тільки дії, а й переживан-
ня людини, її наміри і стан. За зовнішнім 
виглядом можна здогадатися, дорослий 
чоловік – це чи дитина, спортсмен або мо-
ряк тощо. Сприйняти картину – значить 
розкрити її ідею, думку художника, вираже-
ну в наочних художніх образах [7].

Г. Люблінська наголошувала на тому, що 
форма запитання спонукає дитину шука-
ти сенс картини. Якщо запитати «Що на-
мальовано на картині?» або «Хто ще що- 
небудь хоче додати?», діти природно від-
повідають шляхом називання будь-якого 
предмета, зображеного на картині, тобто 
відповідають на рівні перерахування. Але 
якщо змінити форму запитання: «Про що 
художник розповідає на цій картині?», або 
«Про що тут намальовано?», або «Що тут 
найголовніше? Як можна коротко сказати 
про найголовніше на цій картині?», то у та-
ких випадках ті самі діти відразу перехо-
дять до тлумачення [7].

Отже, дослідження Г. Люблинської було 
вкрай важливим для педагогічної практи-
ки дошкільних та шкільних закладів освіти. 
Формування інтересу до розуміння карти-
ни з раннього віку призводить до вміння 
сприймати картину загалом.

Інший психолог С. Рубінштейн писав: 
«Людина не тільки бачить, а й дивиться, 
не тільки чує, а й слухає, а іноді не тільки 
дивиться, а й розглядає або вдивляється, 
не тільки слухає, а й прислухається». Таким 

чином, роль зорових відчуттів у пізнанні 
світу дуже велика. Вони доставляють лю-
дині винятково багаті й тонко диференційо-
вані дані, притому величезного діапазону. 
Зір дає нам найбільш досконале, справжнє 
сприйняття предметів. Зорові відчуття най-
більш диференційовані від афективності, 
в них особливо сильний момент чуттєвого 
споглядання. Саме тому вони мають дуже 
велике значення для пізнання і для прак-
тичної дії [7].

Проаналізувавши праці психолога 
В. Штерна щодо особливостей сприйнят-
тя наочного матеріалу дітьми, можемо ска-
зати, що відомий психолог встановив чо-
тири стадії розвитку дитячих сприймань: 
предметна, дієва, відношення та якості [7]. 
Предметна стадія, за В. Штерном, коли 
дитина під час сприймання орієнтується 
тільки на те, що бачить, тобто предмети 
або обличчя, розповідає тільки побачене, 
не роблячи при цьому жодних якісних від-
мінностей. Дієва стадія, коли дитина, при 
сприйманні картини, звертає увагу пере-
важно на те, які дії відбуваються на зобра-
женні, в якому стані знаходяться предме-
ти. Третя стадія – відношень – звертається 
увага на просторові, часові, причинні від-
ношення між людьми, тваринами, предме-
тами, зображеннями на картині та остання. 
Четверта стадія – якості. На цій стадії ди-
тина звертає увагу на якісні ознаки речей 
і явищ. Психолог зазначив, що сприйман-
ня картини на тій чи іншій стадії впливає 
не тільки вік дитини, а й зміст картини.

Отже, різні погляди та дослідження щодо 
сприймання картини дітьми, дають нам під-
стави зробити висновки, що картина або 
ілюстрація не сприймається сама по собі 
без супроводження словом дорослого.  
Наочний матеріал дитині важко сприймати 
загалом, вона звертає увагу тільки на ок-
ремі частини. Таким чином, можна говори-
ти про те, що наочність у навчанні є відо-
браженням явищ реального світу у вигляді 
дидактичного образу, який формується за 
допомогою спеціальних засобів навчання.

В. Мухіна докладніше описала особли-
вості сприймання картин дітьми дошкільно-
го віку. Так, за словами дослідниці, для ді-
тей молодшого дошкільного віку картинка, 
швидше, повторює дійсність, особливий її 
вид, ніж зображення. Діти часто передба-
чають, що намальовані люди, предмети мо-
жуть мати ті самі властивості, що й справжні. 
У середньому дошкільному віці вони до-
статньою мірою засвоюють зв’язок малюн-
ка та дійсності. Зокрема, вони правильно 
визначають порівняльну величину знакових 
предметів на перспективних зображеннях, 
говорять, що багатоповерховий будинок 



Збірник наукових праць 67

більше за одноповерховий. Однак це сто-
сується тільки знайомих предметів. Одного 
розуміння відносини малюнка до дійсності 
мало, щоб правильно сприймати властиво-
сті зображених предметів та їх співвідно-
шення. У старшому дошкільному віці діти 
вже в змозі інтерпретувати малюнки, до-
сить складні за композицією, розглядати 
їх послідовно і детально, давати правильні 
пояснення, якщо сюжет картинки не вихо-
дить за рамки знань дитини, її життєвого 
досвіду [7].

Діти молодшого дошкільного віку мо-
жуть помітити на одному малюнку не біль-
ше чотирьох предметів, середнього – п’я-
ти, старшого дошкільного віку – до десяти 
предметів. Більшість їх опиняється поза по-
лем зору дитини, яка, зосереджуючись на 
деталях, пропускає головне. Тому, добира-
ючи картинки для розгляду дітьми, варто 
враховувати, що багатопредметність галь-
мує процес сприймання зображеного [7].

Аналіз посібників для дітей молодшого 
дошкільного віку засвідчує, що останнім ча-
сом їх кількість значно збільшилася: надру-
ковано велику кількість наочних посібників, 
схем, картин, картинок, ілюстрований ма-
теріал до літературних тексів тощо. 

Багато авторів працюють над питання-
ми використання наочного моделюван-
ня для опосередкованого вирішення піз-
навальних завдань, формування уявлень 
про логічні відносини. Автори (К. Крутій, 
В. Ткаченко, О. Білан, О. Дяченко) надають 
великого значення графічному моделюван-
ню в продуктивних видах діяльності дітей 
дошкільного віку з нормально розвиненим 
мовленням (Л. Цеханська) та дітей із мов-
леннєвими вадами (Ю. Гаркуша). Вони од-
нозначно вказують на те, що успішність ро-
боти дітей зі схемами і моделями залежить 
від попереднього навчання дітей роботи 
з цим матеріалом.

К. Крутій запропонувала використову-
вати наочні моделі, в яких малюк відтво-
рює структуру об’єктів і зв’язків між ними.  
Дії наочного моделювання є основними 
пізнавальними здібностями дошкільників 
у сфері мислення [9].

В. Ткаченко зазначила, що один із фак-
торів розвитку мовлення дошкільників є на-
очність, а розгляд предметів, картин допо-
магає дітям називати те, що вони бачать, 
називати певні характеристики предметів 
та дії, що виконуються. Так само дослідни-
ця запропонувала широко використовувати 
схеми-моделі для навчання дітей описових 
розповідей. Ці схеми-моделі розвивають 
мислення, монологічне мовлення [6]. 

О. Дяченко описав методику викори-
стання схем-моделей для навчання дітей 

творчого розповідання. Ця система здатна 
заміщувати об’єкт у певному відношенні, 
а у висновку дослідження давати істинну 
інформацію про сам об’єкт. Якщо розгля-
дати в загальному плані, то моделювання – 
це метод пізнання суттєвих якостей об’єкту 
через моделі [6]. 

Аналіз використання схем-моделей 
у роботі з дітьми дошкільного віку показав, 
що схеми-моделі можуть застосовуватися 
не лише на мовленнєвих заняттях – вони 
можуть бути широко використані в різних 
видах діяльності: ігровій, зображувальній, 
формуванні логіко-математичної компетен-
ції тощо.

В. Шаталов запропонував використову-
вати опорні схеми. Як наголосив дослід-
ник, знання мають бути не лише «сприйняті 
слухом, треба замальовувати їх, щоб через 
зір предмет зазначався в уяві» [10]. Осо-
бливості людини такі, що 95% інформації 
вона сприймає через очі. Нині у закладах 
освіти інформація подається в основному 
через слух, тому В. Шаталов «включив» на 
уроках очі, асоціації, образи. Однією з осо-
бливостей методу В. Шаталова є вивчення 
навчального матеріалу, укріпленого дидак-
тичними одиницями [10]. 

Увагу педагогів привертає до себе й 
система роботи з опорними сигналами 
(блок-схемами) О. Пометун і Г. Фрейма-
на. Створюючи власну систему з опорни-
ми сигналами (блок-схемами), вони стави-
ли перед собою завдання: за допомогою 
певних символів і знаків виявити сутність 
і взаємозв’язки історичних процесів і явищ, 
їхню відповідність певному образу. Напри-
клад, торгівля – це кораблик, який пливе по 
морю; землеробство – мотика; монархія – 
корона. Сукупність таких символів утворює 
блок-схему.

Ще один із засобів – інтелектуальні 
карти „mind map” – це схема, яка візуа-
лізує певну інформацію під час її обробки 
людиною, це спосіб зображення процесу 
загального системного мислення за допо-
могою структурно-логічних схем радіаль-
ної організації. Карта пам’яті реалізується 
у вигляді діаграми, на якій зображені сло-
ва, ідеї, завдання або інші поняття, зв’язані 
гілками, що відходять від центрального по-
няття або ідеї. В основі цієї техніки – прин-
цип «радіального мислення», що належить 
до асоціативних розумових процесів, від-
правною точкою або точкою дотику яких є 
центральний об’єкт. За допомогою скла-
дених за певними правилами карт можна 
створювати, візуалізувати, структурувати і 
класифікувати ідеї та наочно представляти 
досить складні концепції і великі обсяги ін-
формації [11].
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Аналізуючи дослідження використання 
інтелектуальних карт як наочності, можемо 
звернутися до дослідження І. Кіндрат, яка у 
своєму дослідженні детально описала істо-
рію та суть використання карт. У сучасно-
му дослідженні дошкільної освіти інтелек-
туальна карта як наочний засіб організації 
навчально-пізнавальної діяльності має наз-
ву карти розумових дій, а методику викори-
стання цих карт із дітьми дошкільного віку 
розробила Н. Гавриш [12, с. 88].

Аналіз опитування вихователів, які вико-
ристовують карти розумових дій, засвідчив, 
що найбільш цікавим та доступним є ме-
тод використання карт розумових дій, який 
ефективний на будь-якому занятті, адже 
цей метод має, передусім, смислоутворю-
вальну функцію, задає смисл усій навчаль-
но-пізнавальній діяльності.

Для роботи з дітьми ще пропонуються 
сюжетні картинки, розроблені А. Богуш та 
Н. Гавриш. Як зазначають вихователі під 
час використання цих сюжетних картинок, 
в основі розповідання за картиною лежить 
опосередковане сприймання навколишньо-
го життя. Картина розширює і поглиблює 
дитячі уявлення про природні та суспільні 
явища, впливає на емоції дітей, викликає 
інтерес до розповіді. Значення цього виду 
занять для розширення та активізації слов-
ника, формування зв’язного граматично 
правильного мовлення, а також розвитку 
процесів сприймання, уяви, логічного мис-
лення.

Таким чином, аналіз засобів наочності 
в навчанні свідчить про їх своєрідну тран-
сформацію: від відображення зовнішніх 
властивостей, чуттєво сприймаються вла-
стивості об’єкта і формування емпіричних 
понять, емпіричного мислення до усвідом-
лення необхідності діяльнісного підходу й 
адекватного залучення цих засобів у кон-
текст універсальних навчальних дій учнів, 
зокрема дослідних і творчих. Встановлено, 
що наочно-образна форма подання інфор-
мації дає змогу представити різні елементи 
об’єкта, ситуації, процесу в їх взаємозв’яз-
ку і тим самим сприяє кращому їх розумін-
ню та запам’ятовуванню.

Висновки з проведеного дослідження.  
Отже, дослідження науковців та аналіз 
практики роботи вихователів показує, що 
дидактична наочність є доволі ефектив-
ним засобом розвитку мовлення молодших 
дошкільників. Її доцільний вибір дає змогу 
впливати на різні органи чуття й тим самим 
покращувати запам’ятовування мовного 
матеріалу.

Перспективи подальшого досліджен-
ня вбачаємо в розробці методики викори-
стання дидактичної наочності та реалізації 
її у навчальному процесі з молодшими до-
шкільниками.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ  
ФОРМУВАННЯ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ  

ЛЕКСИКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Костюшко В.І., аспірант кафедри мовознавства
Херсонський державний університет

У статті розкрито психологічні та психолінгвістичні передумови формування в іноземних студентів 
лексикологічної компетентності в процесі навчання української мови. Визначено, що розроблення ме-
тодики формування українськомовної лексикологічної компетентності інокомунікантів ґрунтується на 
положеннях, що випливають із розуміння структури мовленнєвого процесу, його складників і дій тих 
мисленнєво-мовленнєвих механізмів, які забезпечують реалізацію цього процесу. Висвітлено законо-
мірності роботи пам’яті як накопичувача та носія вербальної інформації в мозку людини, використання 
мотиваційної сфери інокомунікантів, урахування чого сприятиме підвищенню ефективності оволодін-
ня лексикою української мови. 

Ключові слова: лінгводидактика, українська мова як іноземна, лексикологічна компетентність, 
мовленнєва діяльність, мисленнєво-мовленнєвий механізм, пам’ять, мотиваційна сфера, психологічні 
типи володіння іноземною мовою.

В статье раскрыты психологические и психолингвистические предпосылки формирования у ино-
странных студентов лексикологической компетентности в процессе обучения украинскому языку. 
Определено, что разработка методики формирования украиноязычной лексикологической компетент-
ности инокоммуникантов основывается на положениях, вытекающих из понимания структуры рече-
вого процесса, его составляющих (компонентов) и действий мыслительно-речевых механизмов, обе-
спечивающих реализацию этого процесса. Выделены закономерности работы памяти как накопителя 
и носителя вербальной информации в мозге человека, использования мотивационной сферы иноком-
муникантов, учет которых будет способствовать повышению эффективности овладения лексикой укра-
инского языка.

Ключевые слова: лингводидактика, украинский язык как иностранный, лексикологическая компе-
тентность, речевая деятельность, мыслительно-речевой механизм, память, мотивационная сфера, 
психологические типы владения иностранным языком.

Kostiushko V.I. PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOLINGUISTIC PRECONDITIONS FOR FOREIGN 
STUDENTS’ UKRAINIAN LEXICOLOGICAL COMPETENCE FORMATION

The paper deals with psychological and psycholinguistic preconditions for foreign students’ lexicological 
competence formation in the process of Ukrainian language learning. It is determined that the development of 
non-communicants’ Ukrainian lexicological competence formation methodology is based on understanding 
the structure of speech process, its components, and the actions of those thinking and speech mechanisms that 
ensure the implementation of the process. The peculiarities of memory as a store and carrier of verbal informa-
tion in human brain, the use of motivational sphere of non-communicants which contribute to increasing the 
efficiency of Ukrainian vocabulary mastering are highlighted.

Key words: language teaching methodology, Ukrainian as a foreign language, lexicological competence, 
speech activity, thinking and speech mechanisms, memory, motivational sphere, psychological types of foreign 
language skills.

Постановка проблеми. Процес нав-
чання іноземних студентів у вишах України 
реалізується переважно через спілкування, 
що зумовлює необхідність формувати саме 
українськомовну комунікативну компетент-
ність, важливим складником якої є компе-
тентність лексикологічна. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Студіювання наукових джерел в 
аспекті обраної проблеми свідчить про 
активізацію інтересу дослідників до ви-
вчення психологічних і психолінгвістичних 
чинників навчання інокомунікантів, зокре-
ма, увагу приділено психофізіологічним 
механізмам впливу й сприймання іно-

земними студентами рекламних текстів 
у процесі мовленнєво-культурної адап- 
тації (А. Гадомська), психолого-дидактич-
ній проблемі адаптації іноземних студентів 
до навчання у ВНЗ (О. Бакало), форму-
ванню лінгвокраїнознавчої компетентно-
сті іноземних студентів технічних спеці-
альностей у процесі навчання української 
мови (Л. Береза), особливостям підготов-
ки іноземних студентів до діалогічної вза-
ємодії в майбутній професійній діяльності 
лікаря (М. Заєць), підготовці іноземних 
студентів до вивчення професійно орієн-
тованих дисциплін у  фармацевтичному 
університеті (Ж. Черкашина) тощо.
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Водночас недостатньо розробленою в 
лінгводидактиці є проблема формування 
в іноземних студентів лексикологічної ком-
петентності в процесі навчання української 
мови. 

Постановка завдання. Ставимо за мету 
на основі аналізу наукових праць визначи-
ти психологічні та психолінгвістичні пере-
думови формування в іноземних студентів 
українськомовної лексикологічної компе-
тентності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Як зазначає О. Лозова [10], ог-
ляд наукового доробку провідних учених 
у царині психології навчання й оволодін-
ня мовою (праці В. Артемова, Б. Бєляєва, 
Е. Верещагіна, І. Зимньої) дає змогу ствер-
джувати, що в обсяг поняття «володіння мо-
вою» входять три близьких, але не тотож-
них поняття. Це оволодіння рідною мовою 
(англ. language acquisition, mother tongue 
acquisition), що є вторинним усвідомленням 
рідної мови й пов’язується звичайно з нав-
чанням у школі, а також оволодіння (англ. 
learning) тією чи іншою нерідною мовою, яке 
може бути спонтанним (наприклад, у дво-
мовній родині і взагалі в двомовному чи ба-
гатомовному середовищі) або ж спеціально 
спланованим, контрольованим і керованим 
(наприклад, оволодіння іноземною мовою в 
школі, виші). У такому разі говоримо про 
«навчання мови» чи «викладання мови». 

На особливості засвоєння рідної та не-
рідної мов звертав увагу Л. Виготський [4], 
стверджуючи, що засвоєння іноземної мови 
йде шляхом, прямо протилежним тому, як 
відбувається розвиток рідної мови. Дитина 
ніколи не починає засвоєння рідної мови 
з вивчення абетки, з читання й письма, зі 
свідомої побудови фрази, зі словесного 
визначення значення слова, із вивчення 
граматики, але все це зазвичай стоїть на 
початку засвоєння іноземної мови. Дитина 
засвоює рідну мову несвідомо, а інозем-
ну мову – свідомо й цілеспрямовано. Тому 
можна сказати, що розвиток рідної мови 
відбувається знизу вгору, у той час як роз-
виток іноземної йде згори донизу. 

Б. Бєляєв слушно зауважує, що мова – 
це явище лінгвістичне, але володіння мо-
вою – явище психологічне [1]. Навчання 
іноземної мови – це не що інше, як навчан-
ня мовленнєвої діяльності за допомогою 
іноземної мови. 

Мовленнєву діяльність І. Зимня [7] ви-
значає як один із багатьох видів людської 
діяльності, що є активним, цілеспрямова-
ним, опосередкованим мовою та зумов-
леним ситуацією спілкування процесом 
приймання й видавання мовленнєвого по-
відомлення у взаємодії людей між собою. 

В аспекті психологічного вчення мов-
леннєва діяльність (незалежно від мови), 
як і будь-яка інша, влаштована однаково та 
визначається трирівневістю (трифазністю) 
структури. До неї входять мотиваційно-спо-
нукальний, орієнтовно-дослідницький (ана-
літико-синтетичний) і виконавчий рівні.

Перший рівень мовленнєвої діяльно-
сті представлений складною взаємодією 
потреб, мотивів і мети мовленнєвої дії як 
майбутнього її результату. За змістом цей 
рівень – потребово-мотиваційно-цільовий, 
за функцією – спонукальний. Виконання 
цього завдання припускає створення ситу-
ації, яка стимулює виникнення й розвиток 
комунікативно-пізнавальної потреби мовця 
(висловити чи сприйняти думку з якоюсь 
визначеною метою, наприклад, навчитися 
спілкуватися, ознайомитися з культурою, 
історією нації тощо). Сама думка народжу-
ється не з іншої думки, а з мотивувальної 
сфери нашої свідомості, що охоплює наші 
потяги й потреби, наші інтереси й спону-
кання, наші афекти й емоції. За думкою 
стоїть афективна й вольова тенденція.

Другий рівень мовленнєвої діяльності – 
орієнтовно-дослідницький (або аналіти-
ко-синтетичний) за функцією і механізмом, 
а за змістом – предметний план діяльності. 
На цьому рівні реалізується добір засобів 
формування і формулювання власної чи чу-
жої (заданої ззовні) думки в процесі спіл-
кування.

Третій рівень будь-якої діяльності – ви-
конавчий. Цей рівень мовленнєвої діяль-
ності може бути ззовні вираженим і не ви-
раженим. Наприклад, виконавчий рівень 
слухання не виражений, тоді як виконав-
ча, моторна частина діяльності говоріння 
є очевидною.

Як і будь-яка інша діяльність, мовлен-
нєва має такі необхідні компоненти, як мо-
тив діяльності, її предмет, засоби та спосо-
би реалізації, продукт і результат. 

Процес породження мовлення, за Л. Ви-
готським, реалізується в послідовності 
«від мотиву, який породжує певну думку, 
до оформлення самої думки, до опосе-
редкування її у внутрішньому слові, по-
тім – у значеннях зовнішніх слів і, нарешті, 
у словах» [4]. Щось завжди спонукає лю-
дину до мовленнєвої діяльності – комуні-
кативно-пізнавальна потреба або інша, 
задовольнити яку можна лише шляхом 
мовленнєвої діяльності. Сприймання мов-
лення, так само, як і його породження, теж 
має бути вмотивованим. 

Предмет діяльності О. Леонтьєв [9] ви-
значає як основний елемент її змісту. Він 
може бути матеріальним та ідеальним. 
Предмет мовленнєвої діяльності, як під-
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креслює І. Зимня, ідеальний. Це думка 
як форма відображення предметів і явищ 
реальної дійсності. Висловлювання думки 
є метою продуктивних видів мовленнєвої 
діяльності – говоріння й письма, мета ре-
цептивних (аудіювання й читання) полягає 
в розумінні думок іншої людини. 

Продукт діяльності – це те, у чому вона 
втілюється. Продуктом таких видів мовлен-
нєвої діяльності, як говоріння та письмо, 
є висловлення, текст (усний або письмо-
вий), продуктом аудіювання та читання є 
розуміння прослуханого або прочитаного 
тексту. 

Важливим компонентом мовленнєвої ді-
яльності є її результат, який може виража-
тися в реакції – відповіді людини (вербаль-
ній або невербальній) або в стані людини 
(наприклад, почувши якусь новину, прочи-
тавши твір тощо, людина радіє, сумує, зали-
шається байдужою, плаче, сміється і т. д.). 

Одиницею діяльності є дія, відповідно 
одиницею мовленнєвої діяльності є мов-
леннєва дія. Мовленнєві дії в продуктивних 
видах мовленнєвої діяльності називають 
ще мовленнєвими вчинками. Як правило, 
вони реалізуються на рівні судження, що 
виражається у формі речення. У рецептив-
них видах мовленнєвої діяльності виражен-
ням мовленнєвої дії є смислове рішення, 
умовивід. 

Кожна мовленнєва дія спрямована на 
виконання окремого простого завдання. 
У системі мовленнєвої діяльності є три під-
системи дій, які співвідносяться з трьома 
аспектами мовлення: структурна (або гра-
матична), семантична (або лексична) і ви-
ражальна (або фонетична для усної форми 
мовлення й графічна для письмової фор-
ми мовлення). Підсистеми дій створюють 
єдине нерозривне ціле, яке можна розді-
лити лише умовно. Якщо в процесі навчан-
ня виникає потреба опрацювати той чи ін-
ший аспект мовлення, воно, за висловом 
Ю. Пасова, «немов повертається до учня 
потрібною стороною» [12]. 

Результатом виконання мовленнєвих дій 
є формування навички мовлення, а резуль-
татом виконання того чи іншого виду мов-
леннєвої діяльності – формування мовлен-
нєвих умінь.

Перехід із рідної мови на іноземну з по-
гляду психолінгвістичного вчення є зміною 
правил переходу від програми висловлю-
вання до її реалізації. Ця зміна не може 
бути здійснена відразу, як перемикання 
зі старих правил на нові. Інокомунікант не 
може відразу заговорити новою мовою, 
вона повинна пройти через етап опосеред-
кованого володіння іноземною мовою. Лан-
кою, яка опосередковує цей процес, є «рід-

на» система правил реалізації програми 
(рідна мова). Надалі ця система правил усе 
більше редукується. Кінцевою ланкою про-
цесу редукування (і одночасно автоматиза-
ції «нових» правил) є встановлення прямого 
зв’язку між програмою й системою правил 
іноземної мови, що відповідає відносно 
вільному володінню іноземною мовою, або, 
як зазначав Б. Бєляєв, «мисленню інозем-
ною мовою» [1].

Якщо під словом «мислення» мати на 
увазі не формально-динамічні особливос-
ті (сюди належать такі форми мислення, 
як поняття, судження та умовиводи, і такі 
розумові процеси, як порівняння, аналіз, 
синтез, узагальнення й інші), а те, що ста-
новить його зміст, треба буде погодити-
ся, що різні народи, використовуючи різні 
мови, ніяк не можуть мати у своєму мис-
ленні цілком однаковий зміст. Навчання 
іноземної мови тому й пов’язане з вели-
чезними труднощами, оскільки той, хто ви-
вчає мову, повинен опанувати трохи іншу 
систему понять, що не збігається у своє-
му змісті (а також за обсягом) із системою 
тих звичних понять, що виражаються сло-
вами рідної мови. Наприклад, українські 
слова «бабуся», «дідусь» мають англійські 
відповідники «grandmother», «grandfather», 
а от знайти слово-відповідник англійському 
«grandparents» в українській мові неможли-
во (перекласти можна тільки як «бабуся й 
дідусь»). Варто зазначити, що першою оз-
накою мислення іноземною мовою є від-
сутність необхідності перекладу на рідну. 

Психологічні спостереження за інозем-
ними студентами, які навчаються україн-
ською мовою, показують, що українська 
мова стає засобом абстрагованого мислен-
ня, у той час як рідна, більш тісно пов’яза-
на з образами першої сигнальної системи, 
залишається основною й першою стадією 
індивідуального досвіду людини. 

На думку П. Блонського, необхідними 
умовами мислення є сприйняття й пам’ять, 
активна увага й знання [3].

У процесі формування українськомовної 
лексикологічної компетентності необхідно 
спиратися передусім на механізм пам’яті 
інокомунікантів. Будучи складним психічним 
процесом, який полягає в запам’ятовуван-
ні, збереженні та подальшому відтворенні 
того, що було в минулому досвіді, із ме-
тою використання цього досвіду, пам’ять, 
за твердженням І. Зимньої, є єдиним за-
гальнофункціональним механізмом усієї ін-
телектуальної діяльності людини. 

У психології розрізняють короткочасну 
й довготривалу пам’ять. Основним схо-
вищем накопиченого життєвого досвіду, 
зокрема мовленнєвого, є довготривала 
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пам’ять. В. Ляудіс визначив, що матеріал, 
який підлягає запам’ятовуванню, спочатку 
надходить до короткочасної пам’яті, а потім 
за допомогою вправ переходить до довго-
тривалої пам’яті [11, с. 158]. Завданням 
її, як зазначає М. Жинкін, є збереження 
певних мовних засобів, правил, лекси-
ко-граматичних схем сполучуваності слів, 
необхідних для правильного кодування чи 
декодування повідомлення. 

Довготривала пам’ять розвивається 
в процесі регулярного заучування напам’ять 
слів, словосполучень, речень і текстів, а 
також у процесі систематизації засвоєно-
го мовного матеріалу. Варто пам’ятати, що 
в іноземних студентів механізм вербальної 
пам’яті сформований рідною мовою, однак 
у процесі навчання української мови як іно-
земної необхідно його пристосувати до ін-
шомовного матеріалу.

Одним із аспектів формування лексико-
логічної компетентності є засвоєння нової 
лексики, що передбачає розуміння слова 
й запам’ятовування його. Учені-психологи 
довели, що загалом легше засвоюються 
слова, які позначають конкретні предмети, 
важче – абстрактні поняття, швидше за-
своюються іменники та прикметники, дещо 
важче – дієслова, хоч останні більш стійко 
зберігаються в пам’яті; насамперед забу-
ваються власні назви, потім іменники, по-
тім – прикметники й дієслова.

На думку І. Задорожної, «краще запам’я-
товується мовний матеріал, який викликає 
різні асоціації. У ході запам’ятовування ря-
дів слів великими «порціями» забування 
відбувається швидше. Якщо ж у ряд додати 
якусь лексичну одиницю, яка відрізняється 
від усього ряду, вона запам’ятається кра-
ще, ніж інші елементи ряду. Кращому за-
своєнню сприяє також наявність у слові 
знайомого кореня, подібність слів в укра-
їнській і рідній мовах за умови збігу їхнього 
значення, наявності відповідного поняття 
в рідній мові» [6, с. 79–80]. 

У процесі навчання іноземних студентів 
української мови важливо розрізняти до-
вільне та мимовільне, механічне та свідоме 
запам’ятовування. Довільне запам’ятову-
вання є свідомим і спрямоване на запам’я-
товування певного матеріалу, коли той, хто 
навчається, використовує для цього при-
йоми, способи, стратегії запам’ятовування. 
Мимовільне запам’ятовування не має такої 
мети, а відбувається в процесі іншої діяль-
ності, яка є значущою та викликає інтерес 
у студента. 

Для методики навчання української мови 
як іноземної важливими є такі положення: 

1) свідоме виконання дій і операцій із 
мовним матеріалом не лише сприяє фор-

муванню навичок, а й забезпечує краще 
запам’ятовування цього матеріалу; 

2) вправляння стимулює інтерес у того, 
хто навчається, що досягається шляхом на-
дання вправам комунікативного характеру, 
використання різноманітних прийомів і за-
собів навчання; 

3) мовний матеріал повинен засвою-
ватися в процесі виконання вправ (усних, 
письмових), що забезпечує опору на сукуп-
ність різних відчуттів.

Результати досліджень В. Зінченка [8] 
свідчать про більшу ефективність мимо-
вільного запам’ятовування, яке базується 
на активній мисленнєвій діяльності, по-
рівняно з довільним запам’ятовуванням, 
в основі якого лежить настанова на за-
пам’ятовування в умовах відстроченого 
відтворення матеріалу. Автор вважає, що 
мимовільне запам’ятовування є продуктив-
нішим, ніж довільне, коли студенти ще не 
вміють класифікувати, групувати лексичні 
одиниці. Однак там, де рівень класифікації 
стає досить високим, продуктивність до-
вільного запам’ятовування перевищує про-
дуктивність мимовільної пам’яті. 

Механічне запам’ятовування, яке є по-
слідовністю заучування певного матеріалу, 
часто призводить до формального його за-
своєння. Однак свідоме запам’ятовуван-
ня значною мірою перевищує механічне. 
Із цього випливає, що оволодіння інозем-
ними студентами лексичним багатством 
української мови має відбуватися не шля-
хом механічного повторення окремих слів, 
а шляхом свідомого тренування їх у різних 
видах мовленнєвої діяльності з попере-
днім усвідомленням тих чи інших мовних 
особливостей. Для кращого свідомого за-
пам’ятовування доцільно використовува-
ти смислове групування матеріалу та його 
повторення, що попереджає забування.

Отже, процес формування українсько-
мовної лексикологічної компетентності іно-
земних студентів пов’язаний із великим 
навантаженням на пам’ять. Тому освітній 
процес має бути організований з урахуван-
ням закономірностей роботи пам’яті як на-
копичувача та носія вербальної інформації 
в мозку людини.

Засвоєння теоретичного матеріалу завж-
ди пов’язане з потребою, відсутність якої 
унеможливлює процес засвоєння. Саме 
тому в процесі навчання іноземних студен-
тів лексикології української мови передусім 
необхідно створювати умови, що виклика-
ють в інокомунікантів пізнавальну потребу 
й пізнавальний інтерес.

На важливості вивчення іншомовної лек-
сики на основі широкого використання мо-
тиваційної сфери тих, хто навчається, і вра-
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хування їхніх потреб наголошувала І. Бім. 
Не можна не погодитися з поглядом до-
слідниці, яка зазначає, що чим яскравішим 
є враження, справлене словом, і чим більш 
значущою ситуація, у якій воно вживається, 
тим більше в ньому необхідності й тим кра-
ще воно запам’ятовується [2, с. 174].

«Український педагогічний словник» 
тлумачить мотивацію як «систему мотивів 
або стимулів, яка спонукає людину до кон-
кретних форм діяльності або поведінки»  
[5, с. 217]. Узагальнюючи окремі вказівки 
про види мотивації в психологічній літе-
ратурі, а також спираючись на ставлення 
інокомунікантів до вивчення української 
мови, виділяємо ті види мотивації або ком-
поненти мотиваційної сфери, посилення 
яких може мати істотне значення для під-
вищення ефективності навчання іноземних 
студентів української мови взагалі та за-
своєння її лексики зокрема. До них відно-
симо цільову (комунікативну), пізнавальну, 
естетичну мотивацію, мотивацію, що ґрун-
тується на усвідомленні набутого під час 
вивчення мови чи окремих її аспектів тощо.

Оскільки в процесі навчання іноземних 
мов інструментом є вправи, науковці на-
голошують на різному ставленні до них 
тих, хто навчається. За умови позитивного 
емоційного ставлення студентів до впра-
ви значно покращуються результати її ви-
конання, а отже, і засвоєння навчального 
матеріалу. Це дає змогу говорити про так 
звану «інструментальну» мотивацію.

Крім названих вище видів мотивації, на 
думку О. Соловової, важливою в оволодінні 
лексикою є інвентаризаційна мотивація, яка 
зумовлена постійною інвентаризацією, об-
ліком студентом своїх комунікативних мож-
ливостей і успіхів [13, с. 37]. Вона виникає 
з усвідомлення доступності, посильності 
та успіху в процесі навчально-пізнавальної 
діяльності. Отже, викладач має формува-
ти та підтримувати в студентів зазначені 
види мотивації, що сприятиме підвищенню 
ефективності оволодіння інокомунікантами 
українськомовною лексикою.

Психологічна наука отримала чимало до-
казів тісного зв’язку між індивідуально-пси-
хологічними особливостями тих, хто навча-
ється, і типологічними характеристиками 
нервової системи, співвідношенням першої 
й другої сигнальних систем, особливостя-
ми міжпівкульної взаємодії тощо. В аспек-
ті нашого дослідження варта уваги думка 
Б. Бєляєва про два основні психологічні 
типи володіння іноземною мовою, із яких 
один може бути названий інтуїтивно-чуттє-
вим, а інший – раціонально-логічним. Сту-
денти-іноземці першого типу опановують 
українську переважно практичним шляхом, 

не маючи особливої потреби в набутті те-
оретичних знань. Вони не потребують ані 
граматичного аналізу тексту, ані його пере-
кладу рідною мовою, легко й вільно дума-
ють українською мовою, зосереджуючись 
на її значеннєвому змісті. Студенти-інозем-
ці другого типу в процесі вивчення укра-
їнської потребують теоретичних мовних 
знань, опановують мову повільно, думають 
нею рідко і з великим внутрішнім напру-
женням. 

Зіставлення характеристик двох ос-
новних типів володіння іноземною мовою 
показує, що перший тип – це володіння 
іноземною мовою на основі мовного чут-
тя. У такому разі інокомунікантові повною 
мірою властиве мислення українською мо-
вою, тому що вона знаходиться в безпо-
середньому зв’язку з мисленням іноземця. 
Другий тип володіння іноземною мовою ха-
рактеризується свідомим дискурсивним ви-
користанням мовних знань, що не дозволяє 
інокомуніканту вільно думати українською, 
адже в такому разі мова не знаходиться 
в безпосередньому зв’язку з мисленням. 
Оскільки в контексті нашого дослідження 
важливим є практичне володіння україн-
ською мовою, то ясно, що більш успішними 
в цьому є інокомуніканти інтуїтивно-чуттє-
вого типу. Однак студенти-іноземці другого 
типу, поступаючись у швидкості й легкості 
практичного володіння українською, пере-
вершують перший тип за усвідомленістю. 

Успішне оволодіння мовленнєвою діяль-
ністю іноземною мовою залежить також від 
іншомовних здібностей тих, хто навчається. 
Вони не успадковуються людиною в гото-
вому вигляді, не є вродженими, а форму-
ються й розвиваються за життя під дією 
педагогічного впливу й відповідної мовлен-
нєвої практики.

До іншомовних лексичних здібнос-
тей зараховуємо гарну словесно-образ-
ну (слухову, зорову й рухову) пам’ять, що 
сприяє міцному запам’ятовуванню чуттє-
вої основи слів; здатність швидкого й точ-
ного розрізнення схожих слів, здатність 
уловлювати семантичні розходження між 
словами іноземної мови й між словами 
іноземної й рідної мов; швидке схоплю-
вання конкретних (контекстних) значень 
слова; здатність самостійно здогадувати-
ся про зміст і значення нового іншомов-
ного слова; здатність запам’ятовування 
різних іншомовних словосполучень, швид-
ке впізнавання й розуміння слів під час 
сприйняття чужого мовлення.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Розроблення методики формування 
лексикологічної компетентності інокомуні-
кантів у процесі навчання української мови 
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ґрунтується на положеннях, що виплива-
ють із розуміння структури мовленнєвого 
процесу, його складників (компонентів) 
і дій тих мисленнєво-мовленнєвих меха-
нізмів, які забезпечують реалізацію цього 
процесу. 

Урахування психологічних і психолінгві-
стичних закономірностей засвоєння укра-
їнської мови як іноземної та моделювання 
цього процесу дає змогу підвищити ре-
зультативність керованого оволодіння нею 
іноземними студентами. Перспективним 
убачаємо окреслення лінгвістичних основ 
формування в інокомунікантів лексиколо-
гічної компетентності в процесі навчання 
української мови.
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МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
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Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

У статті розглянуто напрямки використання мобільних пристроїв у вищій школі, серед яких під-
тримка дистанційного навчання, підтримка змішаного навчання, забезпечення доступу до Інтернету 
на аудиторних заняттях. Автор висуває припущення, що поєднання традиційного навчання та on-line 
на семінарах сприятиме покращенню навчання студентів суспільно-гуманітарного профілю. У статті 
описані практичні завдання, орієнтовані на застосування технології BYOD.

Ключові слова: девайси, мобільні пристрої, мобільне навчання, мобільні технології, навчальне відео, 
навчання on-line, технологія BYOD.

В статье рассматриваются направления использования мобильных устройств в высшей школе, среди 
которых поддержка дистанционного обучения, поддержка смешанного обучения, обеспечение доступа 
к Интернету на аудиторных занятиях. Автор выдвигает предположение, что сочетание традиционно-
го обучения и on-line на семинарах будет способствовать улучшению обучения студентов обществен-
но-гуманитарного профиля. В работе описаны практические задания, ориентированные на применение 
технологии BYOD.

Ключевые слова: девайсы, мобильные устройства, мобильное обучение, мобильные технологии, 
обучающее видео, обучение on-line, технология BYOD. 

Mainaiev F.Ya. MOBILE DEVICES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION
The article discusses the ways of mobile devices usage in high school, among of them the support for dis-

tance and mixed learning and providing the access to the Internet at classroom classes. The author suggests 
that the combination of traditional learning and on-line seminars will contribute to improving the training  
of social and humanities students. The paper describes practical tasks focused on applying BYOD technology.

Key words: devices, mobile devices, mobile learning, mobile technologies, educational video, on-line study, 
BYOD technology.

Постановка проблеми. Стрімкий роз-
виток інформаційно-комунікаційних техно-
логій (ІКТ) і мобільного зв’язку спричини-
ли появу мобільного навчання (m-learning). 
У свою чергу поширення ІКТ-засобів но-
вого покоління (iPAD, iPhone, SmartPhone і 
т. ін.), користувацькі характеристики яких, 
за В. Биковим [1, с. 6], відображають осо-
бливості функцій, будови й параметрів но-
вої мережної хмарної ІКТ-інфраструктури, 
серед студентської молоді зумовили засто-
сування технології Bring your own devices 
(BYOD).

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій свідчить, що мобільні технології є 
предметом активного розгляду у наукових 
освітянських колах протягом останніх де-
сяти років. У наукових розвідках [2; 3; 5] 
проаналізовано педагогічні засади, напря-
ми застосування мобільних технологій у на-
вчальному процесі вищої школи, визначе-
но сутність дефініцій «мобільне навчання», 
«мобільні технології», «мобільні пристрої», 
розглянуто його переваги й недоліки. Ав-
тори єдині у висновку, що мобільні техно-
логії сприяють покращенню якості освіти. 
На думку Р. Горбатюка та Ю. Тулашвілі  
[2, с. 31], застосування технологій і засо-

бів мобільного навчання дозволить ство-
рити більш природні умови для навчання, 
зберігаючи переваги традиційних підходів 
до застосування обчислювальних пристро-
їв в освіті.

Здебільшого дослідники пов’язують ви-
користання мобільних технологій із дистан-
ційним навчанням. Питання щодо застосу-
вання сучасних комунікаторів (смартфонів, 
камерфонів, айфонів і т. ін.) порушувалося, 
однак у контексті вивчення іноземних мов. 
На переконання автора, ефективність їх 
використання визначається за параметра-
ми й можливостями апаратних засобів і їх 
використанням у конкретних умовах, якістю 
дидактичного матеріалу, уміннями викла-
дача та студентів використовувати апаратні 
і дидактичні матеріали [5, с. 292]. 

Постановка завдання. Формулювання 
цілей статті зумовлено недостатнім обго-
воренням у науковій педагогічній літерату-
рі питання застосування в очному навчанні 
мобільних технологій, а саме: розглянути 
можливості застосування мобільних при-
строїв у дидактичних цілях безпосередньо 
на аудиторних заняттях.

Виклад основного матеріалу. Став-
лення до застосування мобільних пристро-
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їв у навчальному процесі було неоднознач-
ним: від повного заперечення (наказ МОН 
№ 420 від 24.05.2007 «Про використання 
мобільних телефонів під час навчального 
процесу», де у пункті 1 прописано офіційну 
заборону використання мобільних телефо-
нів у загальноосвітніх і професійно-техніч-
них навчальних закладах усіма учасниками 
навчального процесу) до визнання більші-
стю науковцями їх потужним засобом су-
часного навчання. 

Технологія BYOD є, по-перше, відпо-
віддю виклику захоплення молоддю мо-
більними засобами, по-друге, відповіддю 
на виклик активного впровадження ІКТ 
у навчальний процес за умов відсутності 
у вишах відповідного технічного забезпе-
чення. По-третє, застосування мобільних 
технологій відкриває для студентів нові 
форми пізнання, адже, за висловом А. Ей-
нштейна, правильно навчає той, хто навчає 
цікаво [4, с. 167]. Сутність BYOD полягає 
в активному використанні власних девайсів 
студентів у навчальному процесі.

Використання мобільних пристроїв 
на навчальних заняттях створює нові пер-
спективи для організації ефективної ауди-
торної роботи:

1) доступ до ресурсів Інтернету (відео, 
графіки, текстових документів, мап);

2) інформаційний пошук у мережі для 
подальшого створення Web-міксів;

3) аналіз статті блогу/або сайту;
4) редагування та створення спільних 

документів, таблиць on-line;
5) створення інтелект-карт (за допомо-

гою сервісу Coogle.it);
6) тестування on-line з навчальних дис-

циплін;
7) дидактичні ігри on-line й т. ін.
Як показало опитування студентів 

I-IV курсів історичного факультету ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди, найбільш привабли-
вими для них є завдання, пов’язані з відео. 
Так, подобається переглядати навчальні ві-
деоматеріали 92% респондентів, не подо-
бається – 6%, не дали однозначної відпо-
віді – 2%.

Вважають, що відео сприяє кращому ро-
зумінню та запам’ятовуванню навчальної 
інформації 47% студентів; переглядають 
його тому, що це є цікавим, 33% учасників 
опитування; пізнавальним – 8%; зручним 
для опанування навчального матеріалу – 
також 8%; інформативним – 4%. Результа-
ти опитування проілюстровано на рис. 1.

Специфіка навчання студентів-майбут-
ніх учителів історії полягає у безпосередній 
пов’язаності їх пізнання з тестом. Основни-
ми методами пізнання є індивідуалізація, 
інтерпретація, розуміння. Важливим є ро-
зуміння й відчуття історичної епохи. Засто-
сування відео візуалізує історичне тло епо-
хи, подію, забезпечує певний емоційний 
настрій студентів, формуючи таким чином 
оціночно-ціннісне ставлення до об’єкта, що 
вивчається.

Окрім забезпечення емоційного компо-
нента навчального заняття, відео реалізує 
дидактичну мету уроку на рівні аналізуван-
ня, оцінювання, створення, провокуючи ви-
конання творчих завдань, а саме: 

1) Пошук історичних помилок, неточно-
стей, невідповідностей у переглянутому 
уривку художнього фільму.

2) Розв’язання суперечливого питання, 
що полягає у поясненні його за допомогою 
історичних фактів.

3) Поєднання перегляду відео з робо-
тою над текстовим документом (написання 
звернення від імені історичної особистості, 
есе, сенкану, репортажу, тексту листівки 
й т. ін.).

4) Аналіз події, явища, зображеного 
в уривку художнього фільму, з позиції іс-
торика. 

5) Коментування. Сутність завдання по-
лягає в озвученні «німого» відео (написанні 
текстового супроводу науково-популярно-
го, художнього, анімаційного фільму).

6) Фільмування/або відеокоментар – 
створення власного відео за допомогою 
смартфона (відеозапис власної відповіді 
на мобільний пристрій). Воно складається 
з написання «сценарію», власне запису ві-
део та звітування викладачеві про виконан-
ня завдання. Фільмування є альтернативою 
есе та більш звичних уже для студентів 
презентацій. 

Виконання описаних навчальних завдань, 
що прямо або опосередковано пов’язані з 
відео, може здійснюватися у групах (трій-
ках або «квартетах») або парах. Як варіант, 

Рис. 1. Оцінка студентами I-IV курсів 
історичного факультету ХНПУ  

імені Г.С. Сковороди перегляду  
навчальних відеоматеріалів
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вони можуть стати елементом ротацій за 
станціями за змішаної форми навчання. 
Отже, відео має широкий спектр застосу-
вання у навчальному процесі, що проілю-
стровано на рис. 2.

Ефективність застосування відео зале-
жить як від урахування специфіки навчан-
ня студентів, так і від технічного фактора – 
якості покриття мережею університетських 
аудиторій або можливості використання 
мобільного Інтернету студентами. 

Як показало анкетування, мета якого 
полягала у виявленні ставлення студентів 
I-IV курсів історичного факультету ХНПУ 
імені Г.С. Сковороди до використання мо-
більних пристроїв у навчанні, постійними 
користувачами мобільного Інтернету є 
79% респондентів; вдаються до нього час 
від часу 11%; роблять це дуже рідко 8%; 
узагалі ніколи не користуються Інтерне-
том за допомогою мобільного пристрою 
2% учасників. Отримані результати під-
тверджують готовність студентів до ви-
користання власних девайсів і мобільно-
го Інтернету на аудиторних заняттях для 
виконання навчальних завдань on-line. 

Результати анкетування представлено  
на рис. 3.

Висновки. Мобільні технології набува-
ють все більшого поширення у навчально-
му процесі вищої школи, а з розширенням 
функціональності мобільних пристроїв їх 
можливості в освіті дедалі зростатимуть. 
Однак починати, за словами Д. Лауриллард 
[6], потрібно не з того, що може техноло-
гія запропонувати, а наскільки це потріб-

Рис. 2. Застосування відео у навчальному процесі

Коментування Аналіз

Перегляд

Відео

Фільмування

Розв’язання
проблемного
питання

Пошук
помилок

Рис. 3. Користування студентами ХНПУ  
ім. Г.С. Сковороди мобільним Інтернетом
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но тим, хто навчається. Необхідно пам’я-
тати, що девайси у навчальному процесі 
посідають усе ж таки допоміжну роль: ідея 
навчального заняття полягає не в обов’яз-
ковому їх використанні, а у реалізації мети 
навчання за допомогою сучасних мобіль-
них пристроїв. 

Описані навчальні завдання, орієнтова-
ні на використання мобільних пристроїв, 
не охоплюють усіх можливостей мобільних 
технологій. 

Перспективи подальших розвідок по-
лягають у розробці навчальних завдань із 
використанням мобільних пристроїв, вико-
нання яких буде сприяти інтелектуальному 
розвитку студентів, підготовці їх до майбут-
ньої професійної діяльності.
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ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА ТВОРЧОГО ІНТЕЛЕКТУ
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У статті досліджується актуальна проблема розвитку творчого інтелекту. Зокрема, розглядаються 
сучасні напрями вивчення творчості, відмінності між творчістю й креативністю, зв’язок інтелекту і 
творчості в контексті структури загальних здатностей індивіда, взаємодія когнітивного й афективного 
у творчих потенціях індивіда. Підкреслюється роль інтуїції та уяви у творчих проявах. Особливий ак-
цент робиться на необхідності поєднання у творчому процесі лівої й правої півкуль головного мозку, 
коли логічне мислення інтегрується з інтуїцією, утворюються нові темпоральні зв’язки й асоціації та 
відбувається осяяння. Приділяється увага неврологічній природі творчості.

Ключові слова: творчість, інтелект, творчий інтелект, інтуїція, уява, осяяння, креативність.

В статье исследуется актуальная проблема развития творческого интеллекта. В частности, рассма-
триваются современные направления изучения творчества, различия между творчеством и креативно-
стью, связь интеллекта и творчества в контексте структуры общих способностей индивида, взаимодей-
ствие когнитивного и аффективного в творческих потенциях индивида. Подчёркивается роль интуиции 
и воображения в творческих проявлениях. Особенный акцент делается на необходимости объединения 
в творческом процессе работы левого и правого полушарий головного мозга, когда логическое мыш-
ление интегрируется с интуицией, образуются новые темпоральные связи и ассоциации и происходит 
озарение. Уделяется внимание неврологической природе творчества.

Ключевые слова: творчество, интеллект, творческий интеллект, интуиция, воображение, озаре-
ние, креативность.

Skakun N.S. PSYCHOLOGICAL NATURE OF CREATIVE INTELLIGENCE
This article deals with the topical issue of developing creative intelligence. Specifically, in the focus of 

attention are contemporary tendencies of studying creativity as a manyfaceted phenomenon, the correlation 
of intelligence and creativity within the framework of general intellectual abilities of an individual, the inter-
relation of cognitive and affective constituents in the creative potentials of a personality. The role of intuition 
and imagination in the creative manifestations is highlighted. Special emphasis is laid upon the necessity of 
integrating the functions of left and right hemispheres in the creative process, when logical thinking is united 
with intuition, new temporal connections and associations are formed and insight takes place. Attention is paid 
to the neurological nature of creativity.

Key words: creativity, intelligence, creative intelligence, intuition, imagination, insight.

Постановка проблеми. З часів Арис-
тотеля природа душі, психіки, свідомості 
людини пов’язувалась із її здатністю вільно 
орієнтуватись і діяти в невизначених си-
туаціях, які припускають пошук і побудову 
таких способів дії, котрі відповідали б логі-
ці майбутнього. Іншими словами, природа 
творчості чітко постулюється як незалеж-
на самостійна потреба кожної особисто-
сті [17, с. 134], оскільки вона є єдиною ді-
яльністю, яка робить людину людиною [2], 
а рушійною силою людства є саме творчі 
особистості [8, с. 448].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема формування творчо активної 
особистості перебуває у фокусі уваги знач-
ної кількості вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців. Наприклад, у роботах Х. Айзенка, Н. 
Андерсона, Г. Балла, Ф. Баррона, Дж. Бру-
нера, Дж. Девідсона, В.М. Дружиніна, В.М. 
Зінченко, Я.А. Коменського, О.М. Леон-

тьєва, Я.А. Пономарьова, С.Л. Рубінштей-
на, Ж. Руссо, М.О. Холодної, П.М. Якобсона  
та багатьох інших висвітлюються різні ас-
пекти проблеми творчості. Зокрема, роз-
глядаються відмінності між творчістю і кре-
ативністю, специфіка розвитку творчості 
дітей і дорослих, зв’язок інтелекту і твор-
чості, гендерні прояви творчості тощо. 

Водночас психологічні й неврологічні 
особливості творчого інтелекту ще не на-
були свого остаточного вивчення. 

Постановка завдання. Тому метою 
статті є дослідити психологічну ґене-
зу розвитку творчості, розглянути зв’я-
зок когнітивного й афективного у творчих 
маніфестаціях і з’ясувати роль інтелекту 
в розвиткові творчої особистості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Традиційно вважається, що твор-
чість – це створення нового. У цьому сенсі 
творчість є умовним терміном для позна-
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чення психічного акту, який виражається 
в утіленні, відтворенні чи комбінації даних 
свідомості, у відносно новій формі, в аб-
страктній думці, художній і практичній ді-
яльності [1]. Л.С. Виготський розрізняє два 
типи діяльності [4]: 1) репродуктивну, в якій 
індивід тією чи іншою мірою відтворює ви-
роблені раніше прийоми; 2) творчу, в якій 
людина створює щось абсолютно нове. 
Якщо розглядати як аксіому, що творчість 
теоретичної і практичної діяльності зале-
жить від суб’єктивного інтелекту [16], а 
інтелект – це здатність творчо розв’язу-
вати проблеми [13, с. 475–485], то можна 
припустити, що мова йде про творчий ін-
телект (тобто інтелект, який творить), або 
інтелектуальну творчість – процес ство-
рення суб’єктивно нового. Цей процес 
оснований на здатності індивіда породжу-
вати продуктивні оригінальні ідеї й вихо-
дити за межі стандартних вимог діяльності  
[15, с. 209]. Важливими ознаками інтелекту-
альної творчості є вдосконалення способів 
вирішення вже відомих проблем і можли-
вість трансформувати інтуїтивні, суб’єктивні 
уявлення в придатні для спілкування форми 
(вербальні, категоріальні тощо). Інтелекту-
альна творчість тісно пов’язана з інтелекту-
альною саморегуляцією – вмінням довільно 
керувати власною ментальною діяльністю й 
цілеспрямовано будувати процес самоосві-
ти, що сприяє розвитку унікальності складу 
розуму, який реалізується в індивідуаль-
но-своєрідних способах інтелектуального 
ставлення до дійсності. Окреслені фено-
мени сукупно сприяють розвитку загаль-
ної творчої здатності людини [12, с. 147]. 
Можна стверджувати, що творчість сприяє 
розвитку індивіда [11, с. 18], а відтак вона 
так чи інакше пов’язана з інтелектом.

У контексті вищесказаного доречним 
буде згадати чотири типи інтелектуально-
сті людини, виокремлені Ч. Спірменом [14]: 
1) перший тип характеризується швидкістю 
розуміння нового; 2) другий – повнотою 
розуміння; 3) третій – «здоровим глуздом»; 
4) четвертий – оригінальністю рішень. 
У трактуванні інших дослідників ці типи є 
властивостями інтелекту [6, с. 51; 15, с. 73]  
поряд із гнучкістю мислення, здатністю 
до навчання, кмітливістю, сформованістю 
мисленнєвих дій та операцій, швидкістю 
перероблення інформації, типом органі-
зації знань, співвідношенням пізнавальних 
процесів тощо. Сукупно ці властивості ста-
новлять загальну інтелектуальну здатність, 
що є умовою успішності вирішення про-
блем і розв’язання завдань [15, с. 138].

В.М. Дружинін включає до структури за-
гальних здатностей індивіда інтелект, нау-
чуваність і креативність. Автор стверджує, 

що будь-який когнітивний акт включає 
в себе набуття, застосування й перетво-
рення когнітивного досвіду. Здатність, яка 
відповідає за набуття досвіду, ототожню-
ється ним із научуваністю; продуктивність 
застосування досвіду – визначається за-
гальним інтелектом, а перетворення досві-
ду – пов’язується з креативністю [5]. 

Я.О. Пономарьов описує два види дос-
віду. Перший – інтуїтивний, який не може 
бути активно актуалізований самою люди-
ною, але утворюється поза її волею і знахо-
диться поза зоною її уваги. Він протистав-
ляється другого виду досвіду – логічному, 
який є усвідомленим. Але саме інтуїтивний 
досвід становить основу того невидимо-
го процесу, в якому й народжується нове.  
Те, що називається творчістю, зазвичай є 
результатом довгого внутрішнього виношу-
вання й розвитку [11, с. 20]. 

М.О. Холодна розширює й уточнює на ве-
дену вище класифікацію [15, с. 139]. У своїй 
моделі вона вирізняє чотири основні аспек-
ти функціонування інтелекту, що характери-
зують чотири типи інтелектуальних здатно-
стей: конвергентні здатності, дивергентні 
здатності (або креативність), научуваність і 
пізнавальні стилі. Кожна з інтелектуальних 
здатностей розглядається як властивість 
інтелекту, похідна щодо складу та побудови 
особистого ментального досвіду. Зокрема, 
дивергентні здатності, або креативність да-
ють змогу породжувати безліч різноманіт-
них оригінальних ідей у нерегламентованих 
умовах діяльності. Як критерії креативнос-
ті розглядається комплекс певних власти-
востей інтелектуальної діяльності, як-от  
[15, с. 141]: швидкість – кількість ідей, що 
виникає за одиницю часу; оригінальність – 
здатність продукувати «рідкісні» ідеї, які від-
різняються від загальноприйнятих, типових 
відповідей; сприйнятливість – чутливість 
до незвичайних деталей, суперечностей 
і непевності, а також готовність швидко й 
гнучко переключатися з однієї ідеї на іншу; 
метафоричність – готовність працювати  
у фантастичному контексті, схильність вико-
ристовувати символічні, асоціативні засоби 
для вираження своїх думок, а також умін-
ня бачити складне в простому й навпаки.

Варто зауважити, що дослідники по-різ-
ному трактують креативність і творчість і їх 
зв’язок з інтелектом. Зокрема, досліджен-
ня креативності як здатності до творчості 
розглядають креативність та інтелект як 
незалежні параметри, що зустрічаються 
в природі в усіх можливих варіантах: на-
приклад, існують люди з високим інтелек-
том і високими креативними здатностями, 
низьким інтелектом і високими креативни-
ми здатностями, обома низькими показни-
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ками й високою креативністю та низьким 
інтелектом. За науковими даними, немає 
чіткої межі між високим інтелектом і се-
реднім, а творчість не лише ґрунтується  
на здатностях людини, а й вимагає вклю-
чення її емоційних, ціннісних та особистіс-
них властивостей [10].

З іншого боку, В.М. Дружинін пропонує 
модель «інтелектуального діапазону», яка 
не використовує параметр «креативність», 
але пояснює результативність у творчості. 
Згідно із цією моделлю, у людей, що мають 
однаковий інтелект, творча продуктивність 
детермінується мотивацією та інтересом до 
завдання. У цьому випадку в обдарованих 
людей може бути великий обсяг досягнень 
у різних сферах діяльності, що визначаєть-
ся конкретним розподілом уваги на певно-
му етапі розвитку людини [6, с. 50]. Таким 
чином, якщо розглядати креативність лише 
як здатність до творчості, але не як саму 
творчість, тоді, можливо, зникне супереч-
ність: щоб креативність переросла у твор-
чість, вона повинна бути поєднана з висо-
кими показниками інтелекту.

Нині творчість досліджується у трьох 
основних напрямах: 1) як пізнавальний 
процес, прояв інтелекту, дивергентного 
мислення, нестандартного розв’язання за-
вдань; 2) як характеристика особистості, 
особливі індивідуальні здатності; 3) як ді-
яльність у контексті буття, соціальних відно-
син тощо. Відповідно, залежно від напряму 
вивчення творчість і трактується по-різному. 
Проте всі дослідники сходяться на тому, що 
творчість є процесом, який освітлюється 
раптовим рішенням, або інсайтом [10]. З ін-
шого боку, це не винятковий процес, який 
стосується тільки окремих творчих особи-
стостей, він пронизує життя кожної люди-
ни, особливо в дитинстві. Тому Д.А. Леон-
тьєв розрізняє творчість як: а) універсальну 
природну функцію, притаманну всім людям 
із нормальним розвитком; б) вищу психіч-
ну функцію, в яку може трансформуватися 
дитяча творчість у процесі дорослішання. 
Суть природної творчості полягає в грі мож-
ливостями, у створенні суб’єктивно нового 
поза будь-якою його оцінкою; суть дорос-
лої творчості полягає в діалозі з культурою 
й унесенні в неї об’єктивно нового. Перехід 
від першої до другої відбувається через по-
долання неминучих конфронтацій із соціо-
культурним середовищем, результат яких 
залежить від особливостей індивіда, насам-
перед таких як особистісна інтеграція, що 
також потребує емоційних та інтелектуаль-
них зусиль [9]. Тому творчість часто розгля-
дають як вищу форму інтелектуальної діяль-
ності, поглиблене пізнання. Воно виникає 
тоді, коли людина, яка вирішує проблему, 

має на меті не лише кінцевий результат, 
а  й сам процес пізнання. Вона прагне роз-
ширити межі завдання, що й дає їй змогу 
виявити «непередбачене». Справжня твор-
чість характеризується тим, що її результат 
ширший за поставлену мету. Творчість про-
являється як результат розкриття глибинних 
потенцій особистості, як внутрішньо зумов-
лена й у цьому сенсі вільна дія. Тому твор-
чість – це властивість цілісної особистості, 
що відбиває взаємодію її пізнавальної та 
емоційної сфер у їх єдності, де неможливе 
виключення жодної зі сторін [10]. 

У контексті згаданого вище доречно 
навести думку американської дослідни-
ці М. Зденек [7, с. 61], яка вважає, що в 
дев’яноста п’яти відсотків людей сприй-
няття й розуміння навколишньої дійсності 
здійснюється лівою півкулею за допомогою 
вербального й логічного опрацювання ін-
формації. Ліва півкуля «знає», як діяти логіч-
но й усе аналізувати, але вона жодним чи-
ном не пов’язана з роботою інтуїції й уяви. 
Це сфери, на яких спеціалізується права 
півкуля: тут має місце невербальне опра-
цювання інформації за допомогою образів, 
символів, відчуттів, спогадів і почуттів, які 
мають особистісну або соціальну природу, 
належать певному часу або знаходяться 
поза ним і не підкоряються законам логі-
ки. Півкулі допомагають одна одній прак-
тично в усіх діях. Ліва півкуля допомагає 
досліднику аналізувати певну проблему, 
але права півкуля часто інтуїтивно підказує 
такі ходи, за допомогою яких розв’язують-
ся найскладніші завдання. Найефективніша 
творча робота стає можливою тоді, коли 
працюють ліва і права півкулі, коли логіч-
не мислення поєднується з інтуїцією: утво-
рюються нові темпоральні зв’язки й асоці-
ації та відбувається осяяння (евристичне 
пізнання): раптово з’являється цілісне, 
багаторівневе знання, яке здійснює без-
посередній вплив на концептуальний світ 
людини, її картину світу й життя загалом. 

Таким чином, можна говорити про вза-
ємний зв’язок і підживлення між емоційним 
переживанням і творчою уявою: почуття 
породжує асоціативний зв’язок, а створене 
уявою підсилює почуття. Іншими словами, 
творчості сприяє інтенсивне емоційне пе-
реживання. Емоція надає іншій асоціатив-
ний ряд звичним образам, збираючи їх у 
єдиний центр навколо улюбленого об’єкта, 
що дає можливість пов’язувати речі, які для 
інших людей не можуть бути об’єднані, й 
виявляти причини, зумовлені не логікою зо-
внішнього світу, а об’єднанням почуттів тво-
рця [10]. Фактично всі форми творчої уяви 
містять у собі афективні елементи, адже 
творчість залежить великою мірою від стану 
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людини, її особистісних властивостей, умов 
виховання, особистого досвіду, подраз-
ників навколишнього середовища тощо. 

На думку В.М. Бехтерєва, творчість ка-
талізується проблемною ситуацією, яка є 
подразником. Своєю чергою, творчість є ні 
чим іншим, як реакцією на такий подраз-
ник. У своєму продуктивному вираженні 
вона є результатом остаточного вирішен-
ня цієї реакції або, що те саме, певної су-
купності рефлексів. Дія подразника, що 
становить проблемну ситуацію, полягає 
в такому: подразник збуджує рефлекс зо-
середження – цей рефлекс викликає спри-
ятливий для діяльності міміко-соматичний 
рефлекс (пов’язаний зі збудженням і галь-
муванням під час впливу на мозок) – у ре-
зультаті відбувається вивільнення енергії, 
пов’язане з дією судинодвигунів і гормонів 
внутрішньої секреції, що збуджують моз-
кову діяльність – зосередження разом 
із міміко-соматичним рефлексом утворює 
в  мозковій діяльності домінанту – остання 
привертає до себе збудження з усіх інших 
частин мозку – шляхом відтворення мину-
лого досвіду навколо домінанти концен-
трується весь матеріал, який так чи інак-
ше належить подразнику-проблемі. Разом 
із тим усі інші процеси мозкової діяльності, 
що не мають прямого стосунку до подраз-
ника-проблеми, загальмовуються. Отже, 
сама проблема на певний період діяльно-
сті стає предметом зосередження, або до-
мінантою. Відтворений під впливом такої 
домінанти матеріал піддається відповідно-
му відбору, аналізується й синтезується на 
основі виробленого раніше відповідного 
досвіду. Водночас для будь-якої творчості 
необхідний певний ступінь обдарованості 
й відповідне виховання, що утворює певні 
навички. Згодом ці навички можуть спри-
яти подальшому розвитку природних об-
дарувань, завдяки чому, зрештою, виникає 
майже непереборне прагнення до творчої 
діяльності. Безпосереднім призначенням її 
завдань є навколишнє середовище, мате-
ріальна культура й соціальна обстановка, 
особливо – остання [3].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, психологічна природа творчос-
ті закладена передусім в інтелектуальних 
здатностях людини. З іншого боку, творчий 
інтелект значною мірою детермінується 
афективними чинниками, такими як осо-
бистісні психологічні властивості індивіда, 
мотивація діяльності, уява, емоційний фон 
тощо. Творчість є маніфестацією цілісної 
особистості, що реалізує взаємодію її ког-
нітивної та емоційної сфер у їх єдності.

Стаття не розкриває всіх аспектів за-
явленої проблеми, тому доречним буде 

розглянути зв’язок психологічних і культу-
рологічних особливостей прояву творчого 
інтелекту.
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У статті розглянуто питання професійної підготовки фахівців хімічної галузі в умовах розвитку та 
реформування хімічної промисловості. Встановлено необхідність формування змісту навчання основ 
хімічних технологій із використанням концептуальних структур понять. Обґрунтовано та розроблено 
алгоритм опанування студентами змісту навчання основ хімічних технологій із використанням концеп-
туальної структури понять технічної галузі.

Ключові слова: професійна підготовка, хімічна галузь, зміст навчання, основи хімічних технологій, 
концептуальна структура понять, алгоритм опанування змісту навчання. 

В статье рассмотрены вопросы профессиональной подготовки специалистов химической отрасли 
в условиях развития и реформирования химической промышленности. Установлена необходимость 
формирования содержания обучения основам химических технологий с использованием концептуаль-
ных структур понятий. Обоснован и разработан алгоритм освоения студентами содержания обучения 
основам химических технологий с использованием концептуальной структуры понятий технической 
отрасли.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, химическая отрасль, содержание обучения, основы 
химических технологий, концептуальная структура понятий, алгоритм освоения содержания обучения.

Shaposhnyk A.M., Lazarieva T.A. CONTENT OF TEACHING THE BASES OF CHEMICAL TECH-
NOLOGIES WITH USING CONCEPTUAL STRUCTURES CONSTITUTE

The article deals with the issues of professional training of specialists in the chemical industry in the con-
text of the development and reform of the chemical industry. The necessity of forming the content of the study 
of the bases of chemical technologies with the use of conceptual structures of concepts is established. The 
algorithm of mastering the content of the study of the basics of chemical technologies using the conceptual 
structure of the concepts of the technical branch is grounded and developed.

Key words: professional training, the chemical industry, the content of training, the basis of chemical 
technologies, the conceptual structure of concepts, the algorithm of mastering the content of training.

Постановка проблеми. Професійна 
підготовка фахівців хімічної галузі в умовах 
розвитку та реформування хімічної про-
мисловості супроводжується рядом питань 
та проблем, що ставляться перед вищою 
освітою. Це зумовлено переглядом та 
встановленням нової нормативно-законо-
давчої бази у вищій школі та впроваджен-
ням нових законів, актів та наказів, що сто-
суються освіти громадян України. З іншого 
боку, процес навчання майбутніх фахівців 
ускладнюється зростаючим обсягом інфор-
мації, підвищеним рівнем до кваліфікації 
фахівця, значною конкуренцією на ринку 
праці. Це зумовлює перегляд, теоретич-
не обґрунтування та розробку методичної 
системи професійної підготовки фахівців 
хімічної галузі. Основною складовою части-
ною такої системи є зміст навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретичні та методологічні аспекти 
формування змісту навчання досліджува-

лися багатьма вченими. Значний внесок 
у дослідження цього напряму зробили 
Ю. Бабанський, В. Беспалько, Б. Гершун-
ський, С. Гончаренко, Р. Гуревич, В. Кра-
євський, М. Левшин, В. Ледньов, І. Лернер, 
М. Нікандров, Н. Ничкало, П. Підкасистий, 
В. Петренко, М. Скаткін, А. Хуторський 
тощо. Практичні аспекти формування 
змісту навчання основ хімічних техно-
логій встановили А. Амелін, Н. Антрап-
цева, В. Байрамов, В. Бєсков, Н. Бурин-
ська, О. Кутєпов, І. Мухльонов, Є. Орлова, 
З. Царьова та ін.

Проте науковцями мало уваги приділено 
формуванню змісту навчання основ хіміч-
них технологій із використанням концепту-
альних структур понять. 

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є обґрунтування вимог та розробка 
змісту навчання основ хімічних технологій 
із використанням концептуальних структур 
понять.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Одним з основних елементів сис-
теми навчання основ хімічних технологій 
має бути концептуальна структура понят-
тя. На основі положень культурно-історич-
ної теорії Л. Виготського, теорії понятійних 
систем і понятійного мислення Л. Веккера 
та М. Холодної було сформовано такі вимо-
ги до розроблення концептуальної структу-
ри понять основ хімічних технологій [1–3]:

Концептуальна структура понять має:
– відображати предметну галузь;
– враховувати як етап предметної діяль-

ності, так і етап інтелектуальної діяльності;
– реалізовувати принцип «узагальнення 

узагальнень»;
– забезпечувати формування понять в їх 

ієрархії як від загального до конкретного 
(інтеграція «зверху вниз»), так і навпаки (ін-
теграція «знизу вверх»), а також у системі 
«горизонтальних» зв’язків з іншими понят-
тями;

– бути впорядкованою ієрархічною струк-
турою деякої множини ознак об’єкта, що 
відображається за ступенем їх загальності;

– містити мінімум два рівні узагальнено-
сті – видовий та родовий, у загальному ви-
гляді може мати п-рівневу ієрархічну струк-
туру;

– верхні рівні ієрархії концепту повинні 
містити спільні абстрактні ознаки об’єктів 
та процесів, а нижчі – їх конкретні просто-
рові та часові ознаки.

Першим кроком розроблення узагаль-
неної універсальної концептуальної струк-
тури понять хімічної технології визначимо 
її інформаційне «ядро», яке має адекватно 
представляти предметну галузь понять хі-
мічних технологій.

Однією з найбільш адекватних моделей 
(концептуальних структур) опису понять 
технічної галузі знань, до якої належать і 
хімічні технології, є модель, яка запропоно-
вана М. Лазарєвим [4]:

{ },,,, HDSRP =  
де Р – поняття, яке представляє об’єкт 

чи процес технічної галузі знань;
R – множина ієрархічних ознак призна-

чення об’єкта чи процесу;

S – множина ієрархічних ознак складу, 
будови, конструкції об’єкта чи процесу;

D – множина ієрархічних ознак принципів 
і механізмів дії та функціонування об’єкта 
чи процесу;

H – множина ієрархічних ознак показни-
ків, параметрів та характеристик об’єкта чи 
процесу.

Згідно з вимогою до концептуальних 
структур понять стосовно відображення як 
етапу предметної діяльності, так і етапу ін-
телектуальної діяльності, виділимо у моделі 
окремо ознаки об’єктів чи процесів, які от-
римувались у процесі предметної та інте-
лектуальної діяльності:
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Обґрунтуємо і розробимо концептуаль-
ну структуру понять хімічних технологій у 
теорії систем. Існує два основних підходи 
до опису складних систем, до яких нале-
жать і хімічні технології. Перший – струк-
турний – (морфологічний) описує об’єкт чи 
процес на основі його складових елементів 
і ґрунтується на використанні логічного від-
ношення «ціле – частина». Другий – функ-
ціональний (параметричний, класифікацій-
ний) – описує об’єкт чи процес на основі 
множинних класифікацій за тією чи іншою 
функціональною ознакою чи параметром. 
Такий підхід має ряд недоліків, серед яких 
є множинний і громіздкий опис, що усклад-
нює процес формування змісту навчання.

Згідно зі структурним підходом, будь-яку 
хімічну технологію можна представити у ви-
гляді моделі (рис. 1) [6–8].

Структурними складниками будь-якої 
хімічної технології є: сировина, хімічні ре-
акції, хімічні процеси, хімічне обладнання, 
продукт хімічної реакції та процесу.

Для опису складників хімічної технології 
використаємо концептуальну структуру по-
нять технічної галузі і отримаємо такі вирази:

С = {RС, SС, DС, HС}, 
ХР = {RХР, SХР, DХР, HХР}, 
ХП = {RХП, SХП, DХП, HХП}, 
ХО = {RХО, SХО, DХО, HХО}, 

П = {RП, SП, DП, HП}.

Рис. 1. Модель хімічної технології за структурним підходом
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За допомогою концептуальної структури 
понять технічної галузі можна описати і по-
няття «Основи хімічних технологій»:

ХТ = {RХТ, SХТ, DХТ, HХТ}.
На основі моделі хімічної технології 

(рис. 1) та виразів була розроблена мо-
дель змісту навчання основ хімічних тех-
нологій із використанням концептуальних 
структур понять хімічної галузі. Всередині 
кожного з модулів R, S, D, H існують ло-
гічні зв’язки «узагальнення – конкретиза-
ція» (відповідно до того, який метод нав-
чання використовується – дедуктивний 
чи індуктивний). Між елементами моделі 
змісту навчання основ хімічних технологій 

існують як внутрішньо групові, так і між-
групові каузальні (причинно-наслідкові) та 
функціональні логічні зв’язки. Крім того, 
між концептуальним та структурним бло-
ками моделі існують логічні зв’язки «уза-
гальнення узагальнень» (для індуктивного 
методу навчання) або в зворотному напря-
мі – «конкретизація конкретизацій» (для 
дедуктивного методу навчання).

Розроблена модель змісту навчання ос-
нов хімічних технологій дозволяє студентам 
засвоювати зміст навчання двома стратегі-
ями: «за вертикаллю» (за змістовими моду-
лями), так і «за горизонталлю» (за хімічни-
ми технологіями).

Вибір для засвоєння змісту навчання чергового модуля  
(«Сировина», «Хімічні реакції», «Хімічні процеси», 

«Хімічне обладнання», «Продукти»)

Вибір чергового складника модуля змісту навчання 
(R, S, D,H) 

Ні

Так

Так

Ні

Формування на основі «узагальнення узагальнень» 
елементів RXT, SXT, DXT, HXT концептуальної моделі 

поняття «хімічні технології»

Чи обрати для засвоєння наступний складник
модуля змісту навчання?

Чи обрати для засвоєння наступний модуль 
змісту навчання?

Зміст навчання основ хімічних технологій

Засвоєння елементів чергового складника модуля 
змісту навчання з використанням внутрішньо та 

зовнішньо модульних каузальних та функціональних 
логічних зв’язків

Узагальнення змісту чергового складника модуля 
змісту навчання

Рис. 2. Алгоритм опанування студентами змісту навчання  
основ хімічних технологій 
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При опануванні змісту навчання за пер-
шою стратегією студенти починають засво-
єння основ хімічних технологій зі змістово-
го модуля «Сировина». При цьому спочатку 
засвоюється змістовий модуль «Призна-
чення сировини RC», далі – змістові модулі 
«склад сировини SC», «Принципи дії сиро-
вини DC» та «Характеристики та параметри 
сировини HC». Після закінчення засвоєння 
змістового модулі «Сировина» студенти 
переходять до опанування змісту модуля  
«Хімічні реакції» (ХР) у тій самій послідов-
ності засвоєння змістових модулів R, S, D, 
H, як це відбувалось під час засвоєння мо-
дуля «Сировина» (С).

Далі таким самим чином студенти по-
слідовно опановують зміст модулів «Хімічні 
процеси» (ХП), «Хімічне обладнання» (ХО) та 
«Продукти» (ПО). При засвоєнні студента-
ми змісту, як вже зазначалось, використо-
вуються як індуктивний, так і дедуктивний 
методи навчання, а також використову-
ються внутрішньогрупові та міжгрупові ка-
узальні та функціональні зв’язки. Алгоритм 
засвоєння студентами змісту навчання ос-
нов хімічних технологій із використанням 
концептуальної структури понять наведено 
на рис. 2.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. У сучасних умовах розвитку хімічної 
галузі суттєвих змін потребує професійна 
підготовка фахівців з основ хімічних техно-
логій. Основну увагу варто приділити фор-
муванню змісту навчання з використанням 
концептуальних структур понять. Обґрунто-
вано та розроблено алгоритм опанування 

студентами змісту навчання основ хімічних 
технологій із використанням концептуаль-
ної структури понять технічної галузі, що 
дасть змогу підвищити якість підготовки 
фахівців.

Перспективними напрямами подаль-
ших досліджень є обґрунтування та роз-
роблення методів професійної підготовки 
фахівців хімічної галузі.
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ДУХОТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ  
ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Андреєва М.О., к. пед. н., доцент,
професор кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 
Харківської обласної ради

У статті порушено проблему підготовки нової генерації вчителів, покликаних працювати в інклю-
зивному освітньому просторі сучасної школи. Здійснено аналіз процесу духотворчості майбутніх педа-
гогів у закладі вищої педагогічної освіти як процесу освоєння духовного досвіду людства, збагачення 
життєвими цінностями, пізнання себе і картини світу як способу бачення гармонії природи і людини. 

Ключові слова: духотворчість, духовність, інклюзія, інклюзивний освітній простір. 

В статье затронута проблема подготовки нового поколения учителей, призванных работать в инклю-
зивном образовательном пространстве современной школы. Осуществлен анализ процесса духотвор-
чества будущих педагогов в учреждении высшего педагогического образования как процесса освоения 
духовного опыта человечества, обогащения жизненными ценностями, познания себя и картины мира, 
как способа видения гармонии природы и человека.

Ключевые слова: духотворчество, духовность, инклюзия, инклюзивное образовательное простран-
ство.

Andreieva M.O. THE SPIRIT CREATIVITY WORK OF FUTURE TEACHERS IN THE CONTEXT OF 
DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

The article raises the problem of preparing a new generation of teachers designed to work in the inclusive 
educational space of a modern school. The analysis of the spirit of creativity of future teachers in the institution 
of higher pedagogical education as a process of mastering the spiritual experience of mankind, enrichment of 
vital values, knowledge of oneself and the world picture as a way of seeing the harmony of nature and man.

Key words: spirit creativity, spirituality, inclusion, inclusive educational space.

Постановка проблеми. Глобальні де-
мократичні зміни, що охопили сучасну 
Україну, поставили перед громадянами на-
шої держави складне завдання – відмови-
тись від деструктивних, морально руйнів-
них, споживацьких стереотипів і підходів та, 
принципово переосмисливши себе й влас-
ний потенціал, змінити руйнівну ідеологію 
й рухатись впевненим кроком до духовного 
оновлення. Очевидно, що першим кроком 
на шляху демократичних перетворень має 
бути визнання і розбудова суспільства рів-
них можливостей – духовно-соціального 
простору, де кожна особистість має мож-
ливості для самореалізації і саморозвитку 
незалежно від своєї статі, віросповідан-
ня, рівня здоров’я й національності. Отже, 
українське суспільство стоїть на порозі 
якісних змін, які починаються у свідомості 
кожного громадянина і позначають шлях до 
побудови інклюзивного середовища у на-
шому суспільстві. 

Розбудова інклюзивного освітнього про-
стору як частини інклюзивного суспільства 

передбачає перебудову системи освіти на 
багатьох рівнях: законодавчому, матеріаль-
но-технічному, соціально-педагогічному, 
методичному, але, на нашу думку, найваж-
ливіші зміни відбуваються в душі майбут-
нього педагога. Перед вчителем постає 
ціла низка нових професійних завдань, ви-
конання яких потребує терплячості та від-
повідальності, альтруїзму й самопожертви. 
Тож, перед закладом вищої педагогічної 
освіти постає важливе завдання – забез-
печити не тільки якісну фахову підготовку 
майбутнього вчителя, але й загартувати 
його дух, підготувавши до нової соціальної 
ситуації професійного розвитку – розбудо-
ви інклюзивної освіти в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У сучасних монографіях, дисертаціях та 
інших наукових працях висвітлено теоретич-
ні концепції, класифікації, відокремлено ос-
новні групи дітей, які потребують створення 
особливих умов у процесі їхньої реабіліта-
ції та соціальної адаптації (І. Бех, В. Бон-
дарь, Т. Власова, В. Засенко, В. Кащенко, 
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В. Лубовський, Є. Мастюкова, В. Синьов, 
О. Хохліна, М. Шеремет, М. Ярмаченко); 
зміст та особливості навчання, підготовка 
до життя дітей з обмеженими можливостя-
ми (Т. Білоус, І. Дмитрієва, В. Золотоверх, 
І. Ковшова, В. Липа, Л. Одинченко, В. Та-
расун); організація соціально-педагогічної 
роботи з дітьми та молоддю з обмежени-
ми можливостями (І. Іванова, В. Ляшенко, 
А. Колупаєва, О. Молчан, О. Рассказова, 
В. Тесленко, М. Чайковський); особливості 
підготовки вчителів до роботи в інклюзив-
ній освіті (К. Волкова, О. Кучерук); гуманіс-
тичні теорії виховання й проблеми люди-
нотворчості і духотворчості (М. Альошина, 
О. Асмолов, А. Волкова, О. Газман, В. Гри-
цюк, А. Мудрик, С. Подмазін, Л. Сергієнко, 
Є. Ямбург, Г. Шевченко).

Однак, незважаючи на велику кількість 
присвячених наукових розробок, пробле-
ма духотворчості майбутніх вчителів та їх 
моральна підготовка до роботи в умовах 
інклюзивної освіти залишається невиріше-
ною. 

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання до-
слідження, яке полягає в концептуалізації 
й розкритті проблеми духотворчості май-
бутніх педагогів у контексті розбудови ін-
клюзивного освітнього простору в сучасній 
Україні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розкриваючи концептуальні осно-
ви духотворчості майбутніх вчителів у кон-
тексті розбудови інклюзивного освітнього 
простору необхідно висвітлити наявну нор-
мативну базу з питання запровадження ін-
клюзії в Україні. Необхідність надання ді-
тям з інвалідністю рівних прав в одержанні 
освіти та соціальній адаптації в суспільстві 
знаходить підтвердження в таких докумен-
тах міжнародного стандарту, як «Конвен-
ція ООН про права дитини», «Всесвітня 
декларація про забезпечення виживання, 
захисту та розвитку дітей». Відповідні до-
кументи, в яких визначена пріоритетність 
інтересів дітей (зокрема й дітей з обме-
женими можливостями розвитку), прийняті 
в Україні: Конституція України, Національ-
на програма «Діти України», Закон України 
«Про освіту», Концепція виховання дітей та 
молоді в національній системі освіти тощо. 
Процес приєднання України до світового 
досвіду реабілітації та соціальної адаптації 
дітей з  обмеженими можливостями роз-
витку триває. Отже, Україна як суверенна 
держава взяла на себе конкретні зобов’я-
зання щодо реалізації на практиці консти-
туційних прав дітей цієї категорії.

Для розуміння принципових змін у ви-
ховній системі закладів вищої педагогічної 

освіти, спрямованих на духотворчість май-
бутніх педагогів, покликаних працювати в 
інклюзивних закладах освіти, велике зна-
чення має з’ясування відповідного термі-
нологічного поля. Існують різні підходи до 
визначення поняття «інклюзії», зокрема, 
у дослідженнях О. Рассказової інклюзія ро-
зуміється як суспільна ідеологія, державна 
політика, реальні процеси, які в сукупнос-
ті створюють у суспільстві можливість усім 
дітям брати участь в усіх соціальних про-
грамах, діях, ініціативах. Інклюзивну освіту 
авторка розуміє як систему освітніх послуг, 
що ґрунтуються на принципі забезпечен-
ня права дітей на освіту та права навчати-
ся з місцем проживання, що передбачає 
навчання дитини з особливими освітніми 
потребами в умовах загальноосвітнього 
навчального закладу. Одним із головних 
завдань інклюзії є відгук на широкий спектр 
освітніх потреб дітей у шкільному середо-
вищі та поза його межами [3, с. 220–221].

У науці існує думка, що інтеграція дітей 
до освітнього простору залежить від рів-
ня розвитку осіб з інвалідністю, однак ми 
вважаємо, що для системи освіти ця дум-
ка є лише частково правильною. Сучасний 
освітній заклад є осередком духовного і 
соціального виховання, і тому інтеграція 
осіб з особливими потребами більшою 
мірою залежить від можливостей суспіль-
ства створити відповідні умови. Розбудо-
ва інклюзивного суспільства здійснюється 
через велику кількість різноманітних соці-
альних інституцій, і масова школа є однією 
з найбільш впливових. Однак педагог, що 
працює в такій школі, має бути не тільки 
інтелектуальним взірцем для своїх учнів,  
але й мати доволі високий рівень духовно-
го і морального розвитку, щоб працювати 
в інклюзивній школі, згуртовувати колек-
тив, виховувати в учнях толерантність і вза-
ємоповагу не в теоретичних розміркову-
ваннях, а на практичних діях щодня в класі, 
здійснювати моральну підтримку сімей, що 
виховують дитину з особливими потреба-
ми, сприяти їх порозумінню з родинами ді-
тей із нормативним розвитком. Зважаючи 
на це, важливою є духотворчість майбут-
нього вчителя у виховному процесі вищого 
закладу освіти і підготовка їх до ефективної 
діяльності в нових для себе і суспільства 
умовах. 

Для розв’язання поставленого завдання 
необхідно визначити зміст поняття «інклю-
зивний освітній простір» а також охаракте-
ризувати його специфіку. Зазначимо, що 
цей термін уперше згадується в меморан-
думі Міжнародної конференції «Освітня по-
літика у напрямку інклюзивної освіти: між-
народний досвід і українські перспективи» 
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(13–14 квітня 2006 р., м. Київ) як можливий 
наслідок прийняття філософії інклюзивної 
освіти на рівні державної політики і закрі-
плення її в законодавчих і нормативно-пра-
вових актах; розробки концепції і держав-
ної програми розвитку інклюзивної освіти; 
реорганізації всієї системи освіти в інклю-
зивну, починаючи з дошкільної і закінчую-
чи професійно-технічною і вищою освітою  
[5, с. 240–241]. Подальшого розвитку в на-
шій державі це поняття отримало у новому 
Законі України «Про освіту», де зазначаєть-
ся: «Засадами державної політики у сфері 
освіти та принципами освітньої діяльності 
є забезпечення рівного доступу до освіти 
без дискримінації за будь-якими ознаками, 
у тому числі за ознакою інвалідності, а та-
кож розвиток інклюзивного освітнього се-
редовища, у тому числі у закладах освіти, 
найбільш доступних і наближених до місця 
проживання осіб з особливими освітніми 
потребами».

Спираючись на аналіз наукових праць 
дослідників (А. Колупаєва, О. Рассказо-
вої, М. Чайковського) ми визначаємо «ін-
клюзивний освітній простір» як сукупність 
зовнішніх та внутрішніх умов, факторів, 
об’єктів інфраструктури, що забезпечують 
набуття учнями з особливими потребами 
соціальності через максимально можливе 
їх включення до усіх ланок педагогічного 
процесу, вільне перебування у шкільному 
просторі, максимальний розвиток їх зді-
бностей, стимулювання компенсаторних 
можливостей організму, набуття повноцін-
ного соціального досвіду як основи вибору 
успішних життєвих стратегій.

Для повної характеристики інклюзивно-
го освітнього простору важливою є думка 
О. Рассказової про внутрішній та зовніш-
ній його структурні елементи навчального 
закладу, що об’єднані спільною метою – 
надання освіти всім учням, створення пер-
спектив повноцінного соціального життя. 
Специфіка внутрішнього компонента ін-
клюзивного середовища в контексті соці-
ально-педагогічної роботи полягає у його 
спрямованості на організацію навчаль-
но-виховного процесу, що задовольняє 
освітні потреби всіх дітей, розробку систе-
ми надання спеціальних освітніх і фахових 
послуг для дітей з особливими освітніми 
потребами, створення позитивного клімату 
в шкільному середовищі. Зовнішній компо-
нент інклюзивного освітнього середовища 
спрямований на створення можливостей 
для застосування набутих у школі знань, 
умінь та навичок, досвіду емоційно-чуттє-
вого ставлення до світу та творчої діяль-
ності у реальному житті в активній просо-
ціальній діяльності. Дослідниця зазначає, 

що соціально-педагогічна робота в інклю-
зивному освітньому середовищі виступає 
посередницькою діяльністю між учнем з 
особливими потребами і різноманітними 
структурами й установами, вчителями і ви-
хователями, батьками та іншими спеціаліс-
тами, які залучаються до вирішення вихов-
них та навчальних проблем учня (тренери, 
керівники гуртків тощо) [5, с. 260–264].  
З огляду на вищесказане важливо розумі-
ти, що інклюзивне освітнє середовище на-
вчального закладу може бути розглянуте як 
специфічне середовище, в якому створено 
умови для навчання і всебічного розвитку 
учнів з особливими потребами.

До переваг інклюзивного освітнього 
простору належать: реалізація демокра-
тичних основ сучасного державного ладу 
(право вибору змісту, форми отримання 
освіти, закладу освіти, освітнього маршру-
ту); фізична і психологічна безбар’єрність;  
полісуб’єктність освітнього простору; до-
ступність ресурсів; заборона дискриміна-
ційних проявів і соціальних стереотипів; 
наявність реальних умов соціалізації; роз-
ширення сфери комунікації; поява нових 
векторів професійного розвитку педагогів; 
згуртованість батьківського співтовари-
ства; формування співтовариства і соціаль-
ного партнерства; реалізація сімейно-орі-
єнтованого підходу; забезпечення істинної 
індивідуалізації освітнього процесу; розши-
рення можливостей професійної орієнтації 
і працевлаштування; забезпечення мож-
ливостей формування морально-духовних 
якостей і соціального інтелекту всіх дітей; 
зміну освітньої ситуації в регіоні [4, с. 35].

Однією з особливостей освітнього про-
цесу в класах, де навчаються учні з особли-
вими потребами, є створення груп, в  яких 
об’єднають учнів із різними здібностями, 
інтересами, яким комфортно працюєть-
ся разом. За такої організації навчання 
створюються умови для співпраці вчителя, 
асистента, кількох вчителів («паралельне 
викладання»), залучення до процесу лого-
педа, психолога, батьків [1, с. 95].

Інклюзивний освітній простір передба-
чає низку особливих умов, які створюють 
вчителі в класах, соціальні педагоги та 
психологи. Та невирішеним залишається 
питання, чи готові духовно і морально вчи-
телі працювати в інклюзивному освітньому 
просторі, чи розвинені їх морально-духовні 
якості. 

Досліджуючи це питання, ми звернулись 
до наукових надбань Г. Шевченка, дирек-
тора Науково-дослідного інституту духов-
ного розвитку Людини. Спираючись на 
дослідження провідних українських вчених 
В. Андрущенка, Л. Губерського, В. Кременя 
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та інших, авторка акцентує на провідній лю-
диноцентрованій парадигмі сучасної осві-
ти, на особистості, яка має бути в епіцентрі 
навчального процесу і формуватися одухо-
твореною, висококультурною, гуманістич-
ною, творчою, тобто людяною у повному 
розумінні цього слова. Освічена і навіть ви-
сокоосвічена людина ще не є гарантом її 
людяності і добропорядності [6, с. 5].

У своїх дослідженнях Г. Шевченко роз-
глядає духовність як властивість високороз-
виненої людської свідомості, що сприймає і 
проводить через себе явлення Духу. Зважа-
ючи на таке розуміння духовності, її сутність 
проявляється в турботі про загальне бла-
го, прагненні до творення, до утвердження 
в повсякденному житті вищих моральних 
начал і краси в усьому – в людському об-
разі, поведінці, вчинках, мистецтві, побуті, 
сімейних відносинах, культурі спілкування, 
гуманізмі, співстражданні, толерантності, 
терпимості, безкорисливості, великодуш-
ності, працьовитості, відповідальності, щи-
рості, любові до ближніх і до всього світу 
[6, с. 5]. Ці якості як найкраще ілюстру-
ють образ вчителя, покликаного працю-
вати в інклюзивному освітньому закладі. 

Спираючись на наукові доробки Г. Шев-
ченко, духовність ми розглядаємо як вну-
трішню енергетичну силу особистості, 
стрижень життя, свободу вибору вищих 
духовних цінностей, творчість за законами 
краси і моральну культуру вчинку. Ми пого-
джуємось із думкою авторки, що духовність 
не можлива без відповідальності, відпові-
дальності перед світом, близькими. Вихо-
вання, таким чином, є процесом духотвор-
чості людини.

За таким підходом духовність розгляда-
ється як цінність. На цьому наголошував  
Ш. Ауробіндо, підкреслюючи, що духов-
ність – це не інтелектуальність, не ідеалізм, 
не чиста мораль, не релігійність і не емоцій-
ність. В узагальненому вигляді це є велика 
цінність, яка спрямована на очищення люд-
ської природи, просвітлення її душі [6, с. 6].

У процесі становлення, вдосконален-
ня особистості здійснюється еволюція ду-
хотворчості – освоєння духовного досвіду 
людства, збагачення життєвими цінностя-
ми, пізнання себе і картини світу як спо-
собу бачення гармонії природи і людини. 
Людина має унікальні здібності мислити і 
глибоко відчувати, сприймати і творити 
красу, затверджувати гуманістично-есте-
тичні світовідношення [6, с. 7]. Виховуючи 
майбутнього вчителя, перш за все, ми має-
мо навчити молоду людину любові – любові 
до вихованців, оточуючих, себе і світу. 

Для підготовки вчителів до роботи в ін-
клюзивному освітньому просторі важли-

вим є розуміння, що любов і порозуміння 
затверджується там, де немає байдужості, 
де панує почуття відповідальності за інших, 
високорозвинена «внутрішня соціальність», 
що проявляється в турботі про близьких і 
їх духовно-моральній підтримці. Любов ор-
ганічно пов’язана з мрією, ідеалом, прак-
тичним досвідом, їх реалізацією в житті. 
Творити себе – це означає спиратися на 
почуття любові до себе, людини взагалі, 
яке захищає від зла, самотності, дратів-
ливості, заздрості, зради. Духотворчість 
припускає наслідування законів загально-
людської моралі, утвердження в повсяк-
денному житті творіння добра, роботи над 
духовно-душевними якостями, які прослав-
ляють особистість і роблять її зразком для 
наслідування. [6, с. 7]. 

Процес духотворчості в закладі вищої 
педагогічної освіти відбувається в межах 
педагогічної виховної системи. У наукових 
доробках Г. Пономарьової визначаються 
чотири напрями виховної роботи у виховній 
системі вищого педагогічного навчального 
закладу: аудиторна й позааудиторна робо-
та, педагогічна практика і самовиховання 
[2, с. 280]. Наповнюючи кожен із цих на-
прямів «духотворчим змістом ідеї інклюзив-
ного навчання», ми забезпечимо підготовку 
висококваліфікованого фахівця зі стійкими 
переконаннями, здатного до трансляції цих 
ідей у суспільство.

Реалізовуючи перший напрям – ауди-
торна робота – варто пам’ятати, що дисци-
пліни, які вивчаються у вищих педагогічних  
навчальних закладах, різнобічно впливають 
на становлення та розвиток не тільки науко-
вих, професійних поглядів, але і світогляд-
них, громадянських, естетичних, моральних 
ідеалів майбутніх фахівців [2, с. 284]. Ми 
пропонуємо доповнювати навчальні дис-
ципліни «Педагогіка», «Методика виховної 
роботи» і «Технології педагогічної роботи» 
розділами «Інклюзивна освіта в Україні», 
«Технології педагогічної роботи з дітьми 
з особливими освітніми потребами», а також 
ввести в навчальні плани освітньо-кваліфі-
каційного рівня «Бакалавр» дисципліни «Ос-
нови інклюзивної освіти», «Моделі технології 
інклюзивної освіти в світи», «Теорія і практи-
ка реалізації інклюзивної освіти в Україні». 
Враховуючи виховний потенціал освітнього 
процесу, ми вважаємо, що у процесі ви-
вчення зазначених розділів і дисциплін май-
бутні вчителі зможуть разом із досвідченими 
педагогами знайти відповіді на такі найпо-
ширеніші методичні та етичні запитання:

1. Чи доцільне спільне навчання дітей 
з різним рівнем здоров’я?

2. Які додаткові обов’язки покладаються 
на вчителя інклюзивної школи?
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3. Як згуртувати дитячий колектив з уч-
нями різного рівня психо-фізичного роз-
витку?

4. Як працювати з батьками дітей із нор-
мативним рівнем здоров’я у разі їх нега-
тивного ставлення до ідеї інклюзії? 

5. Хто має здійснювати організацій-
но-методичний супровід розбудови інклю-
зивного освітнього простору?

6. Хто виступає «помічниками» вчителя  
в інклюзивному класі?

7. Яким має бути ставлення вчителя  
до дитини з інвалідністю?

8. Як попередити булінг щодо дитини  
з особливими потребами?

Особливого значення для роботи за цим 
напрямом має особистість викладача за-
кладу вищої освіти і його готовність дати 
відповіді або разом зі студентами здійсню-
вати їх пошук. 

Наповнюючи другий напрям виховної ро-
боти – позааудиторний – духотворчим ін-
клюзивним змістом, варто наголосити, що 
саме під час позааудиторної роботи сту-
денти набувають рис та якостей, що спри-
яють формуванню в них духовності, оволо-
дівають навичками й уміннями самооцінки, 
а також усвідомлення студентами цінності 
педагогічних знань, вироблення мораль-
них і духовних ідеалів. Організація позаа-
удиторної роботи розрахована на те, щоб 
кожен студент мав можливість репрезен-
тувати себе як індивідуальність у загальній 
колективній творчій справі [2, с. 290].

Згідно з цим напрямом ми пропонуємо 
активно залучати студентів до волонтер-
ської діяльності, це допоможе в нефор-
мальній обстановці підготувати їх до спілку-
вання з людьми з особливими потребами. 
Кордони у дружбі і спілкування між людьми 
з різним рівнем здоров’я (незалежно від 
нозології) існують тільки в уяві людей і фор-
муються під дією стереотипів. Відкриваючи 
себе для спільного дозвілля і дружби, кож-
на особистість розширює свій світогляд, 
знаходить нових друзів і інтереси, а без-
корислива волонтерська діяльність сприяє 
розвитку альтруїзму як складової частини 
моралі.

Молода людина, що безкорисливо до-
помагає ближньому, – найкращий приклад 
духотворчості. Прояви відповідальності 
перед суспільством допомагають молодій 
людини проявляти свої найкращі якості, 
виходити за межі комерційних і «взаємови-
гідних» стосунків і творити свій дух та ха-
рактер, зростаючи над собою.

Організація виховної роботи за третім 
напрямом – педагогічна практика – перед-
бачає, що у цей період відбувається процес 
професійного становлення та самовизна-

чення майбутніх педагогів, актуалізуються 
й поглиблюються їхні теоретичні знання, 
удосконалюються педагогічні вміння та на-
вички. Педагогічна практика допомагає ре-
ально розвивати за умов природного пе-
дагогічного процесу методичну рефлексію. 
Аналіз такої діяльності допомагає практи-
канту усвідомити труднощі, що виникають 
у процесі роботи та віднайти шляхи їх по-
долання [2, с. 300].

Під час педагогічної практики студент – 
майбутній вчитель – має змогу, відвідую-
чи інклюзивну школу, проаналізувати свої 
знання і навички роботи з дітьми з осо-
бливими освітніми потребами, а також 
відрефлексувати свої емоції і почуття, які 
виникають під час співпраці з ними. У май-
бутньому це допоможе більш ефективно 
виконувати свої професійні обов’язки.

Четвертий напрям роботи – стимуляція 
до самовиховання, на наш погляд, є одним 
із найважливіших, оскільки майбутній фахі-
вець має розуміти, що соціальні зміні від-
буваються повсякчас і це, перш за все, від-
бивається на державній системі освіти, тож 
здатність до самоусвідомлення і самозмін 
є важливою умовою становлення педагога. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, концептуалізуючи процес ду-
хотворчості майбутнього вчителя в контек-
сті інклюзивного освітнього простору, ми 
виділяємо три базових ідеї:

- згідно з першою концептуальною іде-
єю, розбудова інклюзивного освітнього 
простору відбувається під впливом затвер-
дження в Україні низки нормативно-право-
вих документів, спрямованих на створення 
сприятливих соціальних умов для розвитку 
кожної особистості без дискримінацій і се-
грегації. Особливе місце в цьому процесі 
посідає особистість педагога як носія духо-
вності в освіті;

- друга ідея полягає в тому, що демо-
кратизація суспільства і наповнення його 
ідеалами духовності відбуваються посту-
пово і починаються зі свідомості кожного 
окремого громадянина, і цей процес краще 
розпочинати якомога раніше – в дитячих 
садках і школах. Інклюзивна освіта покли-
кана створити сприятливі умови для «пе-
ребудови» свідомості молодих громадян, 
які в майбутньому будуть наполегливо пра-
цювати у суспільстві рівних можливостей 
на благо держави, на засадах партнерства 
і демократії. Однак цей процес не можли-
вий без духотворчості майбутнього вчите-
ля – носія Любові до дітей і майбутнього, 
з одного боку, а з іншого – того, хто сам 
навчить дітей Любити; 

- за третьою концептуальною ідеєю, 
процес духотворчості майбутнього педаго-
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га відбувається в освітньому процесі закла-
ду вищої освіти, тому здійснюватись має 
за чотирма основними напрямами (ауди-
торна і позааудиторна робота, педагогічна 
практика і самовиховання), які мають ґрун-
товно наповнюватись інклюзивним змістом 
і реалізовувати ідеї суспільства рівних мож-
ливостей. 
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ДО ЗАХИСТУ ВІТЧИЗНИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
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У статті розглянуто поняття «психологічна готовність» та «мотиваційна готовність до служби в ар-
мії». Проаналізовано рівень дослідження проблеми у сучасній науці. Визначено особливості мотива-
ційної готовності молоді до військової служби, до захисту Вітчизни.

Ключові слова: готовність, психологічна готовність, готовність до військової служби, мотива-
ційна готовність до служби в армії, військова служба.

В статье рассмотрены понятия «психологическая готовность» и «мотивационная готовность к служ-
бе в армии». Проанализирован уровень исследования проблемы в современной науке. Определены осо-
бенности мотивационной готовности молодежи к военной службе, к защите Отечества.

Ключевые слова: готовность, психологическая готовность, готовность к военной службе, моти-
вационная готовность к службе в армии, военная служба.

Babaian Yu.O. FORMING OF MOTIVATIONAL READINESS STUDENT YOUNG PEOPLE  
FOR DEFENCE OF FATHERLAND AS PEDAGOGICAL PROBLEM

In the article it is considered concept “psychological readiness” and “motivational readiness for service in 
an army”. The level of research of problem is analyzed in modern science. The features of motivational readi-
ness of young people are certain for military service, for defence of Fatherland. 

Key words: readiness, psychological readiness for military service, readiness motivational readiness for 
service in an army, military service.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку українського суспільства 
дедалі гостріше постає проблема підготов-
ки молоді до захисту країни, формування 
її готовності до служби в армії. Реформу-
вання Збройних сил України, їх перехід 
на комплектування військовослужбовцями 
за контрактом висувають нові вимоги до 
змісту і форм підготовки молоді до захисту 

Вітчизни. Центром такої підготовки стають 
навчальні заклади, зокрема вищі навчальні, 
а головним результатом – готовність моло-
дої людини до захисту країни. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Готовність є предметом спеціально 
організованих досліджень у різних галузях 
наук (педагогіка, психологія, юриспруден-
ція, соціальна робота тощо), зумовлюючи 
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тим самим різноплановий підхід до її ви-
вчення. Аналіз літературних джерел щодо 
поняття готовності та різних галузей її ви-
вчення показав, що на сьогодні накопичено 
значний матеріал щодо змісту цього понят-
тя, структурних характеристик та критеріїв 
готовності до певних видів діяльності.

Проблему визначення поняття «готов-
ність» розв’язували: К. Абульханова-Слав-
ська, С. Батишев, Ф. Генов, М. Дяченко, 
В. Моляко, Д. Узнадзе, В. Шадріков, В. Ядов, 
В. Ягупов тощо. Психологічна готовність 
досліджували такі вчені, як: Б. Ананьєв, 
М. Дяченко, Л. Кандибович, В. Моляко, 
В. Рибалка, П. Рудик, Д. Узнадзе тощо.

Досліджуючи проблему психологічної 
готовності, науковці розглядають її з різних 
позицій, основними з яких є функціональ-
ний та особистісний підходи. 

Представники функціонального підхо-
ду розглядають психологічну готовність 
як певний стан психічних функцій, що за-
безпечує високий рівень досягнень під час 
виконання тих чи інших завдань (Є. Ільїн, 
 М. Левітов, А. Пуні, О. Ухтомський).

Із точки зору особистісного підходу го-
товність визначається як стійкий комплекс 
особистісних рис, необхідних для ефектив-
ної діяльності, як особистісне утворення, 
що виникає в результаті підготовленості 
особистості до певної діяльності (К. Плато-
нов, В. Моляко, Л. Карамушка та ін.).

Традиційним є розгляд психологічної го-
товності до діяльності через її структуру. 

Так, А. Столяренко в структурі психоло-
гічної готовності визначає такі основні ком-
поненти [7]:

1) мотиваційні (спонукають до дій);
2) пізнавальні (зумовлюють розуміння 

оточення);
3) емоційні (переживання ставлення 

до дій);
4) вольові (дають змогу долати труднощі);
5) психомоторні (забезпечують впрова-

дження рухів).
М. Дяченко і Л. Кандибович включають 

у психологічну готовність такі базові ком-
поненти [2]:

1) мотиваційний (усвідомлення власних 
потреб, вимог суспільства, позитивне став-
лення до діяльності, інтерес до неї та інші 
стійкі мотиви);

2) операційний (способи і прийоми ді-
яльності, необхідні знання, уміння та нави-
чки, володіння мисленнєвими процесами 
тощо);

3) вольовий (самоконтроль, уміння 
управляти своїми діями);

4) оціночний (оцінка власної підготов-
леності, правильності прийняття рішень 
тощо). 

Що стосується готовності юнаків до 
служби в армії, Г. Бесарабчук зазначає, 
що це інтегральна властивість людини, яка 
включає такі компоненти: соціально-психо-
логічну (система потреб і мотивів, що спо-
нукають до діяльності), загальну військо-
во-професійну (система знань, навичок, 
вмінь, рівень розвитку психічних процесів) 
та емоційно-вольову (самоконтроль та са-
морегуляція) готовність [1].

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає у визначенні сут-
ності та особливостей формування мотива-
ційної готовності як одного зі структурних 
компонентів психологічної готовності моло-
ді до захисту Вітчизни, до служби в Зброй-
них силах України.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Військова служба, на відміну від 
інших видів соціальної діяльності, характе-
ризується високою динамічністю: швидким 
темпом, великими фізичними і психічними 
навантаженнями, швидкими переходами 
з одного виду діяльності в інший, а також 
чіткою організацією, суворою дисципліною 
(на основі вимог військових статутів, нака-
зів тощо). Строкова військова служба – це 
діяльність юнаків в умовах значних норма-
тивних обмежень: соціальних, правових, 
моральних, матеріальних, часових, про-
сторових тощо. Це створює дещо склад-
ніший, ніж до призову в армію, психоло-
гічний простір для життєдіяльності юнаків. 
Служба в Збройних силах України вимагає 
від молодої людини високого рівня фізич-
ної, військово-професійної і психологіч-
ної готовності, розвитку багатьох якостей 
та властивостей особистості.

В. Івашковський визначає готовність 
до військової служби як складне системне 
утворення, що включає мотиваційний, ког-
нітивний, емоційно-вольовий та поведін-
ково-діяльнісний компоненти, які у своєму 
розвитку зумовлюються специфікою суспіль-
но-історичних впливів, індивідуально-цін-
нісними особливостями, характером ор-
ганізації навчально-виховного процесу [3].

Формування готовності юнаків до вій-
ськової служби можливе за умов вихован-
ня позитивного ставлення до цієї служби 
з урахуванням переконань, планів, бажань, 
ідеалів, інтересів особистості й установок 
соціального середовища. 

Військові психологи розуміють «готов-
ність до військової служби» як систему 
особистісних якостей і станів, завдяки яким 
особистість має здатність ефективно вико-
нувати цивільні та конституційні обов’яз-
ки щодо захисту своєї рідної країни. На їх 
думку, готовність до служби в Збройних 
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силах характеризується відповідальністю 
стосовно військового обов’язку і включає 
прояв фізичних, військово-технічних, мо-
рально-психологічних, ідейно-політичних 
рис особистості захисника Вітчизни [8; 10]. 

Аналізуючи напрацювання вчених щодо 
питання психологічної готовності особи-
стості до певного виду діяльності, а також 
враховуючи особливості військової діяль-
ності, зазначимо, що психологічна готов-
ність юнаків до служби в армії – це ціліс-
ний прояв усіх сторін особистості, який дає 
змогу ефективно виконувати діяльність і 
здійснювати свої функції. Тобто це сукуп-
ність поглядів, мотивів, переконань, во-
льових та інтелектуальних якостей, знань, 
умінь, навичок та налаштованості на вико-
нання діяльності. Така готовність – своєрід-
на основа для активних дій юнаків під час 
виконання поставлених завдань.

У Концепції допризовної підготовки і 
військово-патріотичного виховання моло-
ді зазначено, що психологічна підготовка 
«спрямовується на формування у молодої 
людини психологічної готовності до діяль-
ності у складі військового колективу в умо-
вах проходження військової служби, а та-
кож до дій в екстремальних ситуаціях» [5].

Військовий психолог В. Батіщев умовно 
виділяє три різновиди психологічної готов-
ності: попередню, короткострокову та си-
туативну.

Попередня готовність розглядається 
як попередня установка, знання, навички, 
уміння, мотиви діяльності. Усе це зумовлює 
виникнення стану готовності до реалізації 
конкретних завдань діяльності.

Короткостроковий стан готовності ви-
значається як мобілізація усіх сил, психо-
логічних можливостей для ефективних дій 
у певний час.

Ситуативна готовність визначається як 
динамічний цілісний стан особистості, вну-
трішня установка на певну поведінку, акту-
алізація усіх сил до активних і цілеспрямо-
ваних дії у певній ситуації.

Розглядаючи психологічну готовність 
військовослужбовців у розрізі їх готовності 
до виконання миротворчих операцій, до-
слідники характеризують її як інтегративне 
особистісне утворення, яке складається з 
тривалої та короткочасної готовності й за-
безпечує психологічну придатність до ми-
ротворчої діяльності [4].

Аналізуючи професійно-психологічну 
готовність до діяльності в екстремальних 
умовах військових розвідників, І. Павелко 
до її структури включає [6]: 

1) потребово-мотиваційний компонент 
(вмотивованість – бажання бути військо-
вим, намагання неухильного виконання на-

казів командування, ініціативність, амбіцій-
ність); 

2) інформаційно-пізнавальний компо-
нент (уявлення про особливості й умови 
військової діяльності, вимоги до індивіду-
ально-психологічних рис військовослуж-
бовця);

3) цілеутворюючий компонент (цілеспря-
мованість, передбачливість, рішучість, на-
полегливість, планомірність, систематич-
ність, послідовність діяльності);

4) операційно-результативний компо-
нент (володіння методами, засобами діяль-
ності; здатність до моделювання ситуації, 
прогнозування її наслідків, планування дій, 
володіння необхідними знаннями, уміння-
ми, навичками військової діяльності; про-
дуктивність, результативність, енергійність, 
працелюбність, майстерність);

5) емоційно-почуттєвий компонент (по-
зитивне ставлення до професії, почуття за-
доволеності, почуття власної гідності, здат-
ність до самоконтролю, емоційно-вольова 
стійкість, рішучість, сміливість). 

На думку М. Томчука, в юнацькому віці 
відбувається інтенсивне становлення моти-
ваційної готовності до служби в Збройних 
силах України, що зумовлено, перш за все, 
наближенням моменту призову юнаків до 
армії, до виконання ними конституційного 
обов’язку [9].

Мотиваційна готовність юнаків до захи-
сту Вітчизни, до служби в армії характе-
ризується сукупністю суб’єктивних показ-
ників, до яких належать потреби, мотиви, 
інтереси, установки, ціннісні орієнтації, 
спрямованість особистості, ідеали тощо. 

Рівень її розвитку оцінюється ступенем 
сформованості мотивації до служби в армії: 
прагнення служити у військових підрозді-
лах, інтересів до армії, до зброї, до військо-
вої діяльності, ідеалів військовослужбовців 
як взірця для наслідування, патріотичної 
свідомості та почуттів, переконань у необ-
хідності військового захисту країни.

У сучасній науці термін «мотивація» роз-
глядають як: 1) сукупність внутрішніх і зов-
нішніх рушійних сил, які спонукають людину 
до діяльності, визначають поведінку, фор-
ми роботи, надають їй спрямованості, орі-
єнтованої на досягнення особистих цілей; 
2) процес формування мотивів, що сти-
мулює та підтримує поведінкову активність 
на певному рівні; 3) сукупність факторів, 
що визначають і спрямовують особистість, 
її поведінку; 4) сукупність мотивів; 5) по-
треби, що викликають активність людини і 
визначають її спрямованість.

Виникнення, тривалість і стійкість пове-
дінкового акту, його спрямованість і припи-
нення після досягнення мети, настроювання 
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на майбутні події, підвищення ефективності 
діяльності – все це залежить від рівня мо-
тивації. Мотивація відіграє важливу роль 
у процесі засвоєння знань, умінь і нави-
чок, зміні працездатності, тобто впливає на 
формування інших компонентів готовності.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, мотиваційна готовність 
до юнаків до захисту Вітчизни – це сукуп-
ність факторів, що визначають і спрямову-
ють особистість, її поведінку, активність дій 
юнаків під час виконання поставлених вій-
ськових завдань. Проблема мотиваційної 
готовності молоді до військової служби ви-
магає подальшого глибокого та детально-
го дослідження, важливу складову частину 
якого становить ретельне розробка моделі 
мотиваційної готовності молоді до служби 
в армії та розроблення на основі цієї моде-
лі психодіагностичного інструментарію для 
визначення рівня мотиваційної готовності 
юнаків до захисту Вітчизни. 
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У статті розглянуто проблему формування художньої культури учнів музичних шкіл. Визначено осо-
бливості розвитку художньо-естетичних цінностей у навчально-виховному процесі музичної школи. 
На основі власного педагогічного досвіду висвітлюються питання оптимізації музичного виховання 
засобами розвитку основних структурних компонентів художньо-естетичних цінностей. 

Ключові слова: художня культура, художньо-естетичні цінності, музика, мистецтво, творчий 
розвиток особистості.

В статье рассматривается проблема формирования художественной культуры учеников музыкаль-
ных школ. Выделены особенности развития художественно-эстетических ценностей в учебно-воспи-
тательном процессе музыкальной школы. На основании личного педагогического опыта рассматри-
ваются вопросы оптимизации музыкального воспитания с помощью развития основных структурных 
компонентов художественно-эстетических ценностей.

Ключевые слова: художественная культура, художественно-эстетические ценности, музыка, ис-
кусство, творческое развитие личности.

Nadutenko O.L. ARTISTIC-AESTHETIC VALUES AS A MEANS OF ARTISTIC CULTURE FORMA-
TION IN MUSICAL SCHOOL STUDENTS

The article has examined the issue of art culture formation in musical school students. It determined the 
development peculiarities of artistic-aesthetic values in the educational process of musical school. On the ba-
sis of  my own pedagogical experience, the musical education optimization challenges have been highlighted 
through the main structural components development of artistic and aesthetic values.

Key words: artistic culture, artistic and aesthetic values, music, art, creative development of personality.

Постановка проблеми. В умовах по-
слідовної та цілеспрямованої розбудови 
українського суспільства, вирішення склад-
них проблем культурологічного розвитку 
особистості сучасна позашкільна освіта 
опинилася в парадоксальній ситуації, коли 
особистісно-орієнтовані концепції розвитку 
навчання й виховання, різноманітні творчо 
спрямовані програми («педагогіка співро-
бітництва», розвиток творчої особистості, 
«педагогіка серця» тощо) не поєднують-
ся з низьким рівнем загальної культури та 
прагматичними установками значної части-
ни учнівської молоді. Тому однією з акту-
альних проблем сьогодення є засвоєння 
юним поколінням художньо-естетичних 
цінностей, на основі мистецької діяльності 
формування особистісної системи худож-
ньо-естетичних цінностей, що передбачає 
не тільки набуття художньо-естетичних 
знань ы мистецького досвіду, а й осягнення 
сутності художніх і життєвих явищ об’єктив-
ної дійсності та власного місця в суспільно-
му житті. У зв’язку з цим виникає потреба 
змінити сам підхід до навчально-виховного 
процесу музичної школи, активізувати по-
шук нових інтегративних технологій, форм 
і методів організації митецької діяльно-

сті учнів, які б підвищували зацікавленість 
у навчанні, передбачали реалізацію індиві-
дуальних творчих траєкторій розвитку, за-
безпечували формування художньо-есте-
тичних суджень, смаків і поглядів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Сутність розуміння художньо-естетич-
ного виховного потенціалу позашкільних 
навчальних закладів становлять теоретич-
ні підходи до проблеми становлення осо-
бистісної системи художньо-естетичних 
цінностей, виховання особистості загалом 
(І. Бех, Л. Божович, Г. Ващенко, В. Су-
хомлинський, О. Сухомлинська), в есте-
тико-педагогічному аспекті проблема роз-
глядається у творах українських педагогів і 
діячів освіти (Е. Водовозової, П. Каптерова, 
С. Лисенкової, С. Русової, К. Ушинського), 
філософсько-естетичні аспекти репрезен-
товані в працях Ю. Борева, І. Гончарова, 
М. Киященка, В. Ядова, психологічні осно-
ви розкрили Б. Ананьєв, В. Аллахвердов, 
Л. Виготський, І. Кон, Б. Теплов, визначи-
ли основні поняття побудови особистісної 
системи художньо-естетичних цінностей 
видатні вчені, естети й педагоги (О. Буров, 
Л. Волович, М. Каган, Л. Коган, Є. Квят-
ковський, А. Макаренко, О. Семашко, 
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В. Шестакова, В. Шацька), питання теорії та 
методики художньо-естетичного виховання 
висвітлюється в дисертаційних досліджен-
нях (О. Комаровської, Л. Масол, Н. Миро-
польської, Н. Ничкало, О. Отич, С. Солома-
хи, Г. Сотської, Г. Шевченко), методологічні 
засади позашкільної освіти визначено 
в працях таких учених, як С. Безклубенко, 
О. Биковська, В. Вербицький, Т. Воробке-
вич, Т. Сущенко, Г. Пустовіт, М. Чемберджі.

У більшості наукових концепцій особли-
ва увага приділяється цілеспрямованості 
процесу виховання художньо-естетичних 
цінностей, як його результат передбачають 
формування здатності сприймати, оцінюва-
ти, розуміти, зберігати, переживати і твори-
ти красу як у мистецтві, так і в повсякден-
ному житті, людських стосунках. Виховання 
підростаючого покоління, формування ху-
дожньої культури бачиться науковцями як 
освіта через мистецтво, творчість дитини як 
достовірне джерело інформації, мистецтво 
як ставлення до життя. Зокрема, наголошу-
ючи на пріоритетності художньо-естетичних 
цінностей, І. Бех переконаний, що «людина 
може бути ціннісним центром і «мірою всіх 
речей» за умови, що вона сповна оволоділа 
культурно-духовними надбаннями як регу-
ляторами своєї життєдіяльності. При цьому 
пам’ятатимемо, що загальнолюдський іде-
ал особистості пов’язаний саме зі змісто-
вою характеристикою її ціннісної системи» 
[2, с. 28].

Аналізуючи роль художньої культури 
в становленні особистості, І. Зязюн пере-
конує, що мистецтво втілює «надзвичай-
но потужну розвиваючу стосовно людини 
силу» [5]. На думку філософа та педаго-
га, «саме у сприянні процесу, що набли-
жає суспільство до цієї мети, вбачає сьо-
годні наука суть соціальної ефективності  
художньої культури. При цьому розрізня-
ється ефект впливу мистецтва на особу, 
що виявляється у змінах її свідомості й по-
ведінки, й ефект, зумовлений цими зміна-
ми, який охоплює всі інші напрями суспіль-
ства» [5, с. 16].

Особливу складність процесу виховання 
художньо-естетичних цінностей дослідники 
вбачають у необхідності знайдення дієвих 
засобів реалізації гармонійної єдності ін-
дивідуального та соціального, впливу ба-
гатства художньої культури і благ соціаль-
ного процесу на формування особистості. 
Сучасні українські вчені розробляють кон-
цепції творчого оновлення основних еле-
ментів навчально-виховного процесу для 
формування різносторонньої особистості 
учнів з урахуванням індивідуальних осо-
бливостей, зацікавлень, здібностей, худож-
ньо-естетичних уподобань. Так, дослідниця 

О. Рудницька розробила концепцію, в ос-
нові якої – «синтез наукових знань і гума-
ністичних ідеалів». Педагог висловлює ідею 
нерозривного зв’язку навчання та худож-
ньо-естетичного виховання, а спілкування 
з мистецтвом потребує від сприймаючого 
і здатності відчувати красу твору, і водно-
час осмислювати свої переживання, само-
го себе. Учений стверджує, що «ціннісний 
акт спілкування з прекрасним спрямований 
на самопізнання своєї ідеальної сутнос-
ті. Саме в цьому проявляється катарсич-
ний характер естетичних відношень, котрі 
є способом розвитку духовності» [8, с. 9].

Науково-методологічні дослідження ос-
танніх років (Т. Бодрова, А. Козир, О. Отич, 
Г. Пустовіт, С. Соломаха, О. Щолокова) 
підтверджують пріоритетність особистісної 
спрямованості мистецької освіти. Г. Пу-
стовіт розглядає позашкільну освіту й ви-
ховання як такі, що виявляють найближчі 
перспективи розвитку особистості в різних 
соціальних та освітніх інститутах, серед 
яких позашкільні заклади мають стати цен-
трами мотиваційного розвитку особистості, 
її професійного самовизначення й саморе-
алізації [7, с. 6].

Разом із тим процесу формування ху-
дожньої культури школярів засобами ви-
ховання та розвитку художньо-естетичних 
цінностей в умовах музичної школи не при-
діляють належну увагу педагоги-науковці, 
що дає підстави для наукового розроблен-
ня цієї проблеми.

Постановка завдання. Метою стат-
ті є дослідження процесу формування ху-
дожньої культури засобами розвитку ху-
дожньо-естетичних цінностей, розкриття 
особливостей структурних компонентів, 
методів і джерел виховання художньо-есте-
тичних цінностей в умовах музичної школи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вивчення наукових джерел дає 
підстави стверджувати, що в розмаїтті те-
орій художньо-естетичних цінностей фік-
сується єдине для всіх положення: худож-
ньо-естетична цінність виступає як чуттєво 
сприйняте явище, головною ознакою якого 
є інтеграція властивостей свідомості осо-
бистості на основі вивірених художньо-цін-
нісних переконань, активізація процесу 
формування художньо-естетичних поглядів, 
потреб, смаків, інтересів. Завдання повно-
цінного музично-естетичного виховання 
широкого контингенту учнів музичних шкіл 
вимагають розроблення та впровадження 
інтегративних методів навчання, які дають 
змогу оптимально розвивати художньо-му-
зичні здібності учнів різного рівня обдаро-
ваності й водночас формують професійні 
інтереси учнів.
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Ціннісне ставлення, ціннісна свідомість 
мають стати змістом позашкільної освіти, 
адже тільки коли пізнана цінність зумовле-
на художньо-естетичним сприйманням, ес-
тетичним переживанням особистості, вона 
стає регулятором її життя та поведінки. Але 
опанування учнями художньо-естетичних 
цінностей залишається однією зі складних 
проблем. 

На нашу думку, використання інтегра-
ції мистецтв у навчально-освітній роботі 
музичної школи та художньо-проектній ді-
яльності учнів стає однією з умов розвитку 
особистості. Учні поступово вчаться кори-
стуватися набутою інформацією для ви-
рішення практичних завдань, самостійно 
мислити та знаходити нові можливості до 
самовизначення й самореалізації в мис-
тецтві. У дослідженні ми використовували 
всі напрями художньо-естетичного розвит-
ку особистості, а саме: виховання худож-
ньо-естетичних почуттів, художнього смаку, 
художнього світогляду, морально-вольових 
якостей, зацікавленості та любові до музи-
ки, а також усі форми й методи навчаль-
но-виховного процесу музичної школи: нав-
чання учнів різних видів музичної діяльності 
(гри на музичному інструменті, музичної 
грамоти, слухання музики, співу, музичної 
літератури, музично-ритмічних рухів, ком-
позиції, театралізації), освіта – засвоєння 
певної системи знань про теорію музики, 
композиторів, музичні форми та жанри, оз-
найомлення з кращими зразками світової 
й національної музичної культури, розвиток 
художньо-творчих здібностей (музичного 
слуху, мислення, пам’яті, художнього сприй-
мання, співочого голосу, уяви, уваги тощо). 

Під час застосування художньо-твор-
чих завдань і проектів, організації ху-
дожньо-естетичного сприйняття, викли-
ку художньо-естетичного переживання на 
практичних заняттях музичної школи вирі-
шується ціла низка виховних, дидактичних 
і розвивальних завдань, зокрема засвою-
ються необхідні музично-теоретичні знан-
ня учнів, розвивається музичне мислення, 
пізнавальні навички та уміння, формуються 
особистісне судження й художній смак, які 
розвиваються в художньо-творчій діяльно-
сті та не можуть бути засвоєні вербально.

Початковим моментом формування ху-
дожньо-естетичного ставлення до дійс-
ності, тобто первісного пізнання явищ, є 
художньо-естетичне сприйняття. За ви-
значенням Л. Виготського, художнє сприй-
няття – творча діяльність і складна розу-
мова праця, яку вчений характеризував 
як єдність людської свідомості й художніх 
об’єктів. Особистість, що сприймає мис-
тецтво, – головний складник цього проце-

су [3]. Взаємодія особистості й мистецтва 
дуже неоднозначна та багатогранна, вона 
визначається особистісними особливостя-
ми школяра. Зустріч особистості з творами 
мистецтва може бути формальним контак-
том без розуміння й без бажання проникну-
ти в сутність твору, а може стати діалогом, 
у якому обидві сторони розкриють нову 
глибинну сутність. Практика показує, що не 
зразу й не завжди те, що високохудожнє, 
сприймається, правильно оцінюється і при-
ймається взагалі. Специфіка художнього 
мислення в мистецтві, зокрема музичному, 
полягає і єдності емоційного й раціональ-
ного в художньому сприйманні. 

Художньо-музичне сприйняття як один 
із етапів становлення особистісної системи 
художньо-естетичних цінностей являє со-
бою єдність емоційного та свідомого, му-
зичного мислення й музичного переживан-
ня. Усі форми музичного мислення (аналіз, 
порівняння, синтез, узагальнення) прояв-
ляються стосовно художнього музичного 
образу, засобів музичної виразності й у тіс-
ному зв’язку з образним мисленням. Для 
систематичного художньо-музичного роз-
витку на уроках ми пропонували такі фор-
ми мислення, від яких найбільшою мірою 
залежить усвідомленість художньо-музич-
ного сприйняття: аналіз музичного твору 
(первинне ознайомлення, розуміння вираз-
но-смислового значення художньої мови, 
художньо-естетична оцінка емоційно-об-
разного змісту твору), порівняння одного 
твору з іншим (що в них різне, що загаль-
не), узагальнення спільних і відмінних рис 
творів різних видів мистецтва (живопис, 
архітектура, література, хореографія, театр 
тощо).

Зацікавлено-пошуковий характер за-
нять, створення ситуації заохочення спри-
яло формуванню й розширенню музичного 
художньо-естетичного світогляду, узагаль-
ненню і структуризації художньо-музичної 
інформації, інтересу до таких видів діяльно-
сті, як слухання, виконання та аналіз творів. 
Особистісно-зорієнтовану художньо-піз-
навальну діяльність учня ми розуміємо як 
таку, що ґрунтується на розвитку суб’єктно-
сті й індивідуальності кожного індивіда, по-
родженні в учнів особистісних смислів жит-
тя та входженні у світ культури, дає змогу 
вдосконалити їхній попередній художньо-о-
світній рівень, опанувати нові художньо-ес-
тетичні вміння, знання, навички. Це постій-
на, цілеспрямована, розумно організована 
робота з оновлення та збільшення музич-
но-професійних і загальних художньо-есте-
тичних знань. Саме в практичній діяльно-
сті під керівництвом учителя через музичні 
твори учні спілкуються з художньо-есте-
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тичним досвідом людства. Концепція спри-
яння розвитку особистості в дослідженні 
відбувається у взаємодії вчителя й учнів 
(І. Д. Бех, І. Зязюн, О. Отич, О. Рудниць-
ка, С. Соломаха), що здійснюється завдяки 
спілкуванню, спільній художньо-музичній 
діяльності та характеризується взаємодо-
повненням, взаємною підтримкою. Реалі-
зація партнерських відносин учителя й уч-
нів значною мірою впливає на становлення 
людини, водночас виховує повагу іншого 
індивіда, відповідальність, формує його ху-
дожньо-естетичні погляди та людські яко-
сті. Процес педагогічного стимулювання 
відбувався шляхом демонстрації музичних 
творів у живому виконанні викладача й 
у записах, прослуховування одного твору 
у виконанні різних піаністів або співаків, зі-
ставляння специфічних ознак передачі об-
разного змісту твору у виконанні учнями. 
Відсутність авторитаризму з боку вчителя 
допоможе учням навчитися самостійно ок-
реслити своє бачення змісту та характеру 
музичного твору, сприяє виробленню здат-
ності до адекватної художньої оцінки.

Художньо-естетичне сприйняття нероз-
ривно пов’язане з художньо-естетичними 
почуттями як суб’єктивними емоційними 
переживаннями, естетичним ставленням 
до предметів, явищ навколишнього сві-
ту, в тому числі до творів мистецтва, які 
відображаються у хвилюванні, естетич-
ній насолоді або відразі, що супроводжує 
сприйняття й оцінювання твору в єдності 
його змісту та форми. Це досить складне 
явище, яке відображає багатство індиві-
дуального духовного життя особистості. 
На думку В. Аллахвердова, мистецтво існує 
як особливе явище культури, щоб давати 
людям високу емоційну насолоду. Учений 
підкреслює, що «спілкування з художнім 
текстом навчає людину свідомо долати 
протиріччя, закладені в художній формі, й 
тим самим розвиває інтелектуальні здіб-
ності. А найголовніше – вчить сприйма-
ти світ з різних точок зору» [1, с. 94–95].  
Художньо-естетична насолода, що викли-
кана особистою творчою діяльністю або 
сприйняттям прекрасного в мистецтві й 
житті, – це специфічне особистісне пере-
живання, вона спонукає людину слухати 
концерти, відвідувати театри, художні гале-
реї. Музичне мистецтво взаємодіє з вищи-
ми емоціями та почуттями, природа й роль 
яких у процесі пізнання опосередковуються 
інтелектом і досвідом особистості. Почуття 
краси природи, музики, оточуючих людей 
створює в дітей особливі емоційно-психіч-
ні стани, збуджує безпосередній інтерес 
до життя, загострює мислення, допитли-
вість, пам’ять. Учені розрізняють інтелек-

туальні та пізнавальні художньо-естетичні 
почуття. Пізнавальні – це інтерес до зву-
ків, інструментів, конкретних ідей, фактів. 
До інтелектуальних зараховуємо цікавість, 
допитливість, подив, сумнів. Художньо-ес-
тетичні почуття в специфічних формах ви-
конують афективну та пізнавальну функ-
ції, єдність яких виявляється у вчинках. 

Учений І. Зязюн підкреслює, що почут-
тя є «безпомилковими індикаторами», що 
«розвиток дитини буде успішним, ефек-
тивним лише в тому випадку, якщо освіта, 
навчання й учіння супроводжуються пози-
тивними естетичними почуттями» [6, с. 72].

Нерозвиненість чуттєвості призводить 
до зниження багатобарвності, гостроти 
сприймання мистецтва, що змушує су-
часних творців шукати засоби інтенсив-
ного впливу на слухачів. Це призводить 
до збільшення видовищності за допомо-
гою технічних новацій, епатажу, хепінінгів, 
що поверхово впливають на фізіологічні 
емоції, споживацькі інтенції переважають 
над творчими. Недостатньо розвинена по-
чуттєво-емоційна сфера стає причиною 
конфліктності особистості, її байдужості й 
недоброзичливості. Розвиток чуттєво-е-
моційної сфери особистості має забезпе-
чити адекватність емоційних реакцій учнів 
на зовнішні подразники, тобто навчити во-
лодіти собою на сцені та в житті, співпере-
живати і співчувати. Прагнення до естетич-
ної насолоди формується в безпосередній 
творчій діяльності учнів, виявляється в ху-
дожній потребі сприймати красу й творити 
за її законами, разом із тим є формою ін-
дивідуального духовного світу особистості.

Педагогічне стимулювання емоцій-
но-оцінного ставлення учнів до музично-ви-
конавської діяльності, сприймання музичних 
творів, занурення в їх «художньо-ціннісну» 
глибину завдяки художньо-виконавській 
діяльності відкривають перед учнями нові 
художньо-естетичні орієнтири, формуючи 
більш усвідомлені художньо-естетичні су-
дження та смаки. Одне з головних завдань 
учителя – допомогти учням орієнтуватися 
в музиці, навчити їх виділяти найбільш по-
мітні ознаки, орієнтири (тембри голосів, 
музичних інструментів, музичні жанри та 
форми, головні засоби музичної виразності 
тощо). Із цією метою музично-педагогічний 
репертуар підбирається так, щоб учні мог-
ли систематично й послідовно знайомити-
ся та виконувати різні за жанрами музичні 
твори (пісня, танець, марш, соната, симфо-
нія, балет), з різними музичними формами 
і структурами (проста куплетна форма, ва-
ріації, етюд, тричастинна форма, рондо). 
В основу художньо-оцінної діяльності, яка 
відбувається під час слухання та аналізу 
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творів, покладено порівняння художніх уяв-
лень учнів про прекрасне з реакцією смаку 
на певні художні явища. Ми широко вико-
ристовували порівняння музичного образу 
в різновидах мистецтва, акцентуючи ува-
гу на першочергових властивостях само-
го музичного образу, спільних і відмінних 
властивостях образної мови кожного із цих 
видів мистецтв. На думку В. Гукової, «об-
раз у музиці – втілення чистої духовності; 
він виражає почуття, не використовуючи 
предметної матерії. Це дає йому змогу 
легко входити в поєднання та взаємодію 
з іншими образами, більш предметними. 
Музичний образ стає відносно них не чу-
жорідним, але надає їм нову якість, яка по-
силює їх і підвищує» [4, с. 137]. 

Важливим пластом художньо-творчої 
діяльності вчителя з учнями є підготовка 
до концертного виступу, що є результатом 
формування художньо-естетичних ціннос-
тей, наполегливої творчої праці, відпові-
дальним актом, що стимулює подальше 
творче зростання учня. Повноцінне оволо-
діння комплексом виконавської майстер-
ності, зокрема специфічними художньо-ін-
терпретаторськими й артистичними його 
компонентами, можливе лише за умови 
максимального художньо-естетичного роз-
витку та самостійності художньо-музичного 
мислення учня. 

Публічний виступ – це продукт індиві-
дуального розвитку особистості, де тією 
чи іншою мірою виявляються різні здіб-
ності учня – інтелект, воля, сила емоцій, 
бажань, творча фантазія. Підготовка до 
концертного виступу як один із найваж-
ливіших етапів формування художньо-ес-
тетичних цінностей учня-артиста спира-
ється на розкриття та пізнання власного 
внутрішнього світу, можливості проявити 
своє «Я» через виконання музичних тво-
рів. Процес емоційно-оцінної діяльності під 
час виконання інструментальних і вокаль-
них творів допомагає учням розвинути на 
високому рівні як художньо-музичні, так 
і пізнавальні здібності. Художньо-творча 
виконавська діяльність супроводжувалась 
застосуванням таких методів: активізація 
культури виконання, аутогенні настанови і 
тренінги, націлені на вільне й художньо-е-
моційне виконання, забезпечення цілісного 
донесення художньо-образного змісту до 
слухачів, систематичне спостереження за 
емоційним станом учнів під час виступів і 
подолання хвилювання, зіставлення вико-
нання в класі та на сцені. У підготовці до 
публічних виступів ми також ураховували 
індивідуальні психологічні особливості кож-
ного учня та використовували методи пси-
хологічної установки на успішність худож-

ньо-виконавської діяльності, формування 
впевненості у власних здібностях. Після 
виступів обов’язково застосовували метод 
художньо-виконавської корекції (перегляд 
відеоматеріалів виступів і художньо-вико-
навський аналіз учня та викладача, робота 
над помилками, застосування художньо- 
оцінювальних тренінгів щодо інтерпретації 
музичних творів, результатів їх художньої 
інсценізації, досягнень і прорахунків пу-
блічної концертної діяльності). Використан-
ня таких творчо-дієвих методів допомогло 
учням достойно й упевнено виступити на 
різних загальношкільних культурно-про-
світницьких заходах, посісти призові місця 
на Всеукраїнських і Міжнародних конкурсах 
виконавської майстерності. Комбінування 
засобів музичної виразності в інтерпретації 
музичного образу, моделювання розвитку 
художньо-музичної лінії твору, формування 
теоретичного мислення, що сприяє збага-
ченню художнього досвіду, збільшення об-
сягу уваги, що позитивно впливає на пов-
ноцінне сприймання музичних творів, 
збільшення кількості асоціацій і набутих му-
зичних уявлень – усі ці компоненти худож-
ньо-пізнавальної діяльності допомагають 
у формуванні художньої культури засобами 
розвитку художньо-естетичних цінностей 

Художньо-творча діяльність забезпечує 
умови для самовираження учнів у концерт-
ній діяльності загальноосвітніх шкіл, ініціа-
тива й можливість використання художніх 
знань і вмінь відповідає їхньому прагнен-
ню зайняти вагоме становище в системі 
суспільних відносин. Основне її значення 
полягає в тому, що розвиток художньо- 
естетичних цінностей дає можливість уч-
ням увійти в активне життя суспільства. 

Формування та розвиток професійного 
інтересу в контексті ефективного розвитку 
художньо-естетичних цінностей, слухових 
відчувань, художньо-образного мислен-
ня можливе саме в дитячому віці, оскільки 
неможливо поновити унікальні умови гар-
монійного розвитку природних музичних 
здібностей і художньо-естетичного сприй-
няття, дієвого контакту з навколишнім 
світом і формування чуттєво-емоційного 
ставлення до нього, тобто умови, коли ху-
дожньо-музичний розвиток стає невід’єм-
ною частиною формування і становлення 
художнього розвитку особистості в най-
сприятливіший для цього період. Тому ми 
вважаємо, що музична школа як початкова 
ланка художньо-музичного навчання є одні-
єю з найважливіших у системі формування 
художньої культури загалом, а також про-
фесійних інтересів учнів.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, система художньо-естетичних 
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цінностей як індивідуальна структура вза-
ємозалежності художнього сприймання, 
художнього судження та художнього сма-
ку відіграє важливу роль у формуванні ху-
дожньої культури учнів музичної школи. 
Сутність розвивальних і виховних худож-
ньо-естетичних завдань музичної діяль-
ності полягає передусім у вихованні ду-
ховної культури кожного учня, формуванні 
системи художньо-естетичних цінностей і 
художньої культури загалом. Це формує 
цілеспрямованість і прагнення до реа-
лізації своїх особистісних художньо-ес-
тетичних планів. У процесі інтегрування 
засобів розвитку художньо-естетичних 
цінностей учнів музичної школи учасни-
ки набувають художнього та життєвого 
досвіду вирішення складних ситуацій, 
потенційно можливих у реальному житті. 
Проведене дослідження не вичерпує всіх 
аспектів цієї проблеми. Перспективу по-
дальших досліджень ми бачимо в пошуку 
нових ефективних шляхів розвитку худож-
ньо-естетичних цінностей учнів у процесі 
різнобічної музичної діяльності, вивчення 
вимагають питання інтеграції мистецтв 
і вдосконалення педагогічних підходів  
до формування художньої культури учнів 
музичної школи.
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Постановка проблеми. Активне вхо-
дження вищої освіти в ринкові відносини 
дає можливість впливу на зміст вихован-
ня, робить акцент на педагогічні зусилля 
розвитку професійно й соціально значущих 
якостей особистості, формуванні вже на 
ранніх етапах професійної компетентності, 
практичних умінь і навичок майбутнього 
фахівця. Зауважимо, що сьогодні в закла-
дах вищої освіти потрібно створювати нову 
систему виховання, яка відповідає сучас-
ним економічним, політичним і соціальним 
реаліям. Відтак система виховання повин-
на відповідати всім нормам і тенденціям 
розвитку національної освіти. При цьому 
необхідно враховувати попередній досвід 
вітчизняної роботи педагогічних закладів.

Варто зазначити, що виховання – це 
насамперед «вбирання в себе» кожною 
особистістю культури рідного народу, що 
допомагає передачі, освоєнню і творчому 
використанню нині сущими поколіннями 
досвіду попередніх поколінь, забезпечує 
продовження у віках культурно-історичних 
традицій батьків, творить із вихованця лю-
дину цієї епохи, вводить його у сферу за-
гальнолюдських цінностей [2, с. 346].

Варто відзначити, що досягнення мети 
виховання можливе лише за умови комп-
лексного підходу й залучення до цієї діяль-
ності всього професорсько-викладацького 
складу закладів вищої освіти (далі – ЗВО), 
адміністрації, органів студентського само-
врядування та громадських об’єднань сту-
дентської молоді.

Досвід переконує, що виховна робота, 
яка проводиться в педагогічних ЗВО за ме-
жами аудиторії, забезпечує актуалізацію 
теоретичних знань студентів, спрямовує їх 
у практичну площину, звертає увагу молоді 
на найгостріші соціальні проблеми сучас-
ності, формує їх соціальну зрілість.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Основи виховної діяльності педагога в 
учнівському та студентському середовищі 
розглядали в наукових розвідках А. Бойко, 
П. Гусак, І. Зязюн, Н. Кічук. Відзначимо, що 
виховній складовій педагогічного професі-
оналізму присвятили свої праці С. Вітвиць-
ка, О. Дубасенюк, Н. Кузьміна, Г. Поно-
марьова, М. Роганова, С. Селіверстов та 
ін. Проблема гуманізації освітньо-виховно-
го процесу розкрита в психолого-педаго-
гічних розвідках Є. Бондаревської, І. Беха, 

О. Газмана, Н. Лавриченко. Особливості 
впровадження технологій виховного про-
цесу у вищих закладах освіти досліджували 
М. Євтух, Н. Кузьміна, В. Лозова, О. Соко-
лов, Г. Шевченко та ін.

Постановка завдання. Отже, метою 
статті є теоретичне дослідження особли-
востей процесу виховання в педагогічних 
закладах вищої освіти, визначення його го-
ловних змістових категорій.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Теоретико-правові засади ви-
ховного процесу ЗВО викладені в Законах 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
Національній стратегії розвитку освіти 
в Україні на 2012–2021 роки, Концепції 
виховання особистості в умовах розвитку 
української державності, Концепції націо-
нального виховання студентської молоді, 
Концепції виховання дітей і молоді в націо-
нальній системі освіти, відповідних інструк-
тивно-методичних документах Міністерства 
освіти і науки України, а також положеннях, 
розроблених структурними ланками вищо-
го навчального закладу. 

Без сумніву, процес виховання – це 
система виховних заходів, спрямованих 
на формування всебічно та гармонійно 
розвиненої особистості. Специфіка цього 
процесу полягає насамперед у тому, що він 
є безперервним, тривалим у часі, оскіль-
ки людина виховується впродовж усього 
життя. Будучи спрямованим на формуван-
ня всебічно розвиненої особистості, він 
передбачає використання різноманітних 
форм, методів, прийомів і засобів вихован-
ня, постійного виявлення результатів ви-
ховних впливів, корекції змісту й методики 
[5, с. 307].

Отже, гуманістичний характер вихован-
ня передбачає побудову всього його змі-
сту й форм на основі глибокого розуміння 
вихователем природи вихованця, його ін-
дивідуальних рис і можливостей, поваги до 
особистості дитини, турботи про її гармо-
нійний розвиток.

Виходячи із вищезазначеного, варто 
зауважити, що ідеалом виховання є гар-
монійно розвинена, високоосвічена, соці-
ально активна й національно свідома лю-
дина, наділена глибокою громадянською 
відповідальністю, здоровими інтелекту-
ально-творчими, фізичними та духовни-
ми якостями, родинними й патріотичними 
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почуттями, працьовитістю, господарською 
кмітливістю, підприємливістю й ініціативою 
[2, с. 347].

На нашу думку, сучасний виховний про-
цес повинен модернізуватися в структурі 
змісту педагогічної освіти, без нього не-
можливе проектування, створення повно-
цінного виховного простору педагогічного 
закладу вищої освіти. Авторська позиція 
полягає в тому, що модернізація виховно-
го процесу повинна торкатися й проблеми 
підготовки «успішного фахівця», де вихов-
ний простір необхідно зорієнтовувати на 
результативний компонент. Тільки таке 
оновлення змісту може стимулювати зміну 
суб’єкт-об’єктних відносин на активну соці-
альну й особистісну взаємодію, збагачува-
ти студентів досвідом ефективної роботи.

Загальним підтвердженням цього є зміна 
в процесі розвитку суспільства змісту вихо-
вання, що завжди орієнтується на суб’єкті 
виховання, а виховний вплив направлено 
на його вдосконалення. Це дає підставу 
визначити феномен виховання як перетво-
рювальної діяльності майбутніх педагогів, 
спрямованої на зміну свідомості, світогля-
ду, ціннісних орієнтацій, знань, умінь і на-
вичок особистості, що сприяє її вдоскона-
ленню.

На наш погляд, основною метою вихо-
вання в ЗВО є створення умов для само-
реалізації особистості в гармонії із собою 
та суспільством. Із погляду вищої фахової 
освіти самореалізація особистості може 
бути досягнута за наявності соціальної 
й професійної компетентності. Відтак до-
сягнення її й визначає стратегічний напрям 
у виховній діяльності педагогічного ЗВО.

Доводячи зазначену вище думку, заува-
жимо, що мета виховання дає змогу поста-
вити адекватні завдання, які покликаний 
вирішувати сучасний ЗВО:

– філософсько-світоглядна орієнтація 
особистості в розумінні сенсу життя, свого 
місця у світі, своєї унікальності й цінності;

– надання допомоги в побудові особи-
стісних концепцій, що відображають пер-
спективи та межі розвитку фізичних і ду-
ховних здібностей, творчого потенціалу, 
а також усвідомлення відповідальності 
за життєтворчість;

– розвиток інтелектуально-моральної 
свободи особистості, здатності до адек-
ватних самооцінок, саморегуляції поведін-
ки й діяльності, світоглядної рефлексії;

– розкриття загальнолюдських норм гу-
маністичної моралі, їх діапазону та конкрет-
ного змісту (доброти, взаєморозуміння, 
милосердя, співчуття тощо), культивування 
інтелігентності як значущого особистісного 
параметра;

– залучення особистості до системи куль-
турних цінностей, які розкривають багат-
ство загальнолюдської й національної куль-
тури, вироблення свого ставлення до них;

– відродження традицій національної 
ментальності, почуття патріотизму в єдно-
сті етнічних і загальнолюдських цінностей, 
виховання поваги до законів України та ци-
вільних прав людини, прагнення до збере-
ження й розвитку престижу, слави та ба-
гатства Батьківщини;

– зміна ставлення до праці як соціально 
й особистісно значущої потреби та факто-
ру, що створює матеріальні фонди країни 
та її духовний потенціал.

Отже, відповідно до мети й завдань 
можна визначити зміст виховання за та-
кими напрямами: становлення студента  
як фахівця на етапі навчання у ЗВО; мо-
тивація виховання та самовиховання; осо-
бистісний розвиток майбутнього педагога; 
підтримка його активності; рефлексія ви-
ховних впливів.

Таким чином, професійне становлення 
студентів на етапі навчання в педагогіч-
ному ЗВО передбачає використання су-
купності розгорнутих у часі прийомів соці-
ального впливу на особистість, включення 
її в різноманітні професійно значущі види 
діяльності (пізнавальну, навчально-профе-
сійну, виховну тощо) з метою формування 
в неї системи професійно важливих знань, 
умінь, якостей, форм поведінки та індиві-
дуальних способів виконання професійної 
діяльності. Іншими словами, професійне 
становлення – це «формоутворення» осо-
бистості, адекватної вимогам професійної 
діяльності.

Зауважимо, що виховному впливу фа-
хового становлення особистості студентів 
сприяють:

– отримання професійної освіти, само-
актуалізація особистості майбутнього фа-
хівця;

– посилення освітньо-професійної моти-
вації, зміцнення впевненості в правильності 
вибору фахового поля;

– загальне орієнтування в майбутній про-
фесійній діяльності, виокремлення фахової 
мети-мрії, визначення найближчих цілей як 
етапів на шляху до кінцевої мети;

– знаходження особистісного сенсу 
в майбутній професії, збагачення та відто-
чення фахової спрямованості особистості, 
розвиток професійної самосвідомості. 

Є підстави вважати, що вирішення цих 
аспектів проблеми можливе за умови 
створення ЗВО педагогічного виховно-
го середовища, що є важливим чинником 
формування професійної спрямованості 
особистості студента, його соціальної по-
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зиції й моральних орієнтирів у досягненні 
життєвого успіху. Нині у виховній роботі пе-
дагогічних ЗВО існують серйозні недоліки. 
Сучасний підхід виходить із припущення, 
що чим більшою кількістю заходів охопле-
ні підопічні, тим вищі ефективність і якість 
виховання, що є помилковим, адже систе-
матизований процес виховання у вищому 
навчальному закладі – не тільки ієрархічна 
структура й організаційні заходи, переду-
сім це створення умов для всебічних ви-
ховних впливів на становлення особистості 
майбутнього вчителя [4, с. 34]. 

Психолого-педагогічний аналіз наукових 
джерел показує, що недоліком виховної ро-
боти є те, що не належним чином ведеться 
вивчення особистості студентів та індивіду-
альна робота з кожним із них. Важливо в пе-
дагогічному ЗВО ретельно вивчати резуль-
тати виховної роботи зі студентами, тому 
значна увага має приділятися моніторингу та 
діагностиці проблем студентського життя.

Ми дотримуємося думки, що навчальна 
й виховна діяльність ЗВО повинна знаходи-
тися в тісному взаємозв’язку, доповнюючи 
та збагачуючи одна одну. Оновлення змісту 
освітніх програм має бути підпорядковане 
меті – формування в студентів національної 
самосвідомості, патріотизму, правової та 
економічної грамотності, соціальної актив-
ності, загальної культури особистості, ос-
нованій на досягненнях української та сві-
тової культури.

Варто наголосити, що виховання як пе-
дагогічна категорія й процес має свої осо-
бливості:

– двоаспектний характер;
– безперервність і довготривалість;
– взаємозв’язок, взаємодоповнюваність 

процесів виховання, самовиховання й пе-
ревиховання;

– багатофакторність різноманітних ви-
ховних впливів (батьки, друзі, навколишнє 
середовище, засоби масової інформації 
тощо);

– концентризм формування якостей осо-
бистості з урахуванням індивідуальних, 
психічних і вікових можливостей;

– різноманітність форм, методів і прийо-
мів виховання;

– специфіка й труднощі оцінювання пове-
дінки та якостей особистості у зв’язку з  не-
точністю методів діагностики виховання.

– багатогранність завдань і різноманіт-
ність змісту;

– залежність від специфіки професійних 
завдань і необхідність формування грома-
дянина-патріота України;

– самокерованість [1, с. 325–326].
На думку Г. Пономарьової, виховання 

майбутніх педагогів буде результативним, 

якщо діяльність педагогічного закладу ви-
щої освіти базуватиметься на гармонійно-
му поєднанні загальнолюдських цінностей 
та ідей державності, колективізму, взаємо-
допомоги, духовності, моральності, почуття 
відповідальності за майбутнє країни, тоб-
то ґрунтуватися на змістових домінантах 
виховного процесу в педагогічному ЗВО  
[3, с. 13].

З’ясовано, що в процесі дорослішання 
особистість опановує соціальні ролі залеж-
но від свого потенціалу й вікових можли-
востей, що стає підставою для виділення 
вікових варіативних завдань. Вони обов’яз-
ково повинні відповідати рівню освоєння 
особистістю соціальних ролей.

Розглядаючи вищезазначену проблему, 
наголошуємо, що в системі виховання ЗВО 
можна виокремити такі завдання:

– світоглядна орієнтація особистості на 
розуміння сенсу життя, свого місця у світі 
й у професії;

– залучення особистості до системи 
культурних цінностей;

– надання допомоги в побудові особи-
стісних кар'єрних стратегій і розвитку твор-
чого потенціалу;

– розкриття загальнолюдських норм гу-
маністичної моралі та культивування про-
фесійно значущих особистісних параме-
трів;

– розвиток інтелектуальної й моральної 
свободи особистості;

– виховання поваги до законів країни 
та цивільних прав людини;

– формування ставлення до праці як до 
соціально й особистісно значущої потреби 
та фактору створення матеріальних благ;

– розвиток уявлень про культуру праці 
і здоровий спосіб життя.

Спираючись на погляди В. Галузинсько-
го та М. Євтуха, визначаємо такі принципи 
сучасного виховання: 

– гуманістичний характер змісту й мето-
дів виховання, який означає пріоритетність 
особистості над загальним процесом ма-
сового (фронтального) колективного вихо-
вання;

– поєднання виховання та навчання 
в єдиний навчально-виховний процес, 
у якому провідну роль відіграє виховання 
на навчальних заняттях, у процесі засвоєн-
ня не тільки знань, умінь і навичок, а й най-
кращих моральних рис людини;

– урахування вікових та індивідуальних 
особливостей кожного студента в процесі 
виховання;

– формування морально-психологічно-
го клімату в колективі, у якому відчутний 
стиль педагогічної людяності та доброзич-
ливості;
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– поступове перетворення студента 
з об’єкта пасивного сприймання на суб’єкт 
активного самовиховання;

– плюралізм у діяльності громадських 
юнацьких і дитячих організацій, відмова 
від масового, тотального залучення до них  
[1, с. 363].

На відміну від методів навчання, спрямо-
ваних на набуття сукупності впорядкованих 
знань, умінь і навичок, методами виховання 
є способи взаємодії педагогів і студентів, 
у процесі яких відбуваються зміни в рівні 
розвитку якостей їхньої особистості.

У професійній педагогіці склалася така 
класифікація методів виховання:

1) методи організації колективу: дисци-
пліна (вироблення норм і правил культур-
ного розпорядку, подальшого їх пред’яв-
лення як єдиних вимог один до одного), 
самообслуговування (створення спіль-
ними зусиллями найбільш сприятливих 
умов життя і праці колективу), змагання  
(стимулювання індивідуальної та колектив-
ної діяльності, формування відповідально-
го ставлення до справи його учасників),  
самоврядування;

2) методи переконання: пошук інформа-
ції ціннісно-орієнтованого характеру, дис-
кусія тощо;

3) методи стимулювання: заохочення, 
покарання, вимога, перспектива, громад-
ська думка.

У дослідженні серед методів вихован-
ня, що сприяють формуванню майбутнього 
фахівця, на наш погляд, найбільш ефектив-
ними є такі: метод особистого прикладу 
в поведінці викладача; метод довірливого 
міжособистісного спілкування; інтеграція 

виховання й навчання в процесі фахової 
підготовки; заохочення.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, виховання в педагогічному 
ЗВО – це процес становлення, збагачення 
та вдосконалення духовного світу майбут-
нього фахівця в конкретному соціально- 
історичному контексті з метою передачі ду-
ховних надбань під час фахової діяльності 
вихованцям. Воно відображає тріаду «знан-
ня – переконання – практична діяльність», 
яка реалізується завдяки поєднанню різно-
манітних методів виховного впливу в проце-
сі суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладач – 
студент. Подальших розвідок потребують 
методи виховання майбутніх педагогів.
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У статті порушено проблему організаційно-методичного забезпечення самостійної навчальної  
діяльності майбутніх учителів фізики у процесі їх підготовки до інноваційної педагогічної діяльності. 
Модель самостійної роботи студентів структуровано за організаційно-змістовим, процесуальним та 
мотиваційним компонентами. Показано, що ефективна реалізація організаційно-змістового компонен-
ту самостійної роботи поряд з її традиційним навчально-методичним забезпеченням має передбачати 
використання віртуального освітнього середовища (реалізованого за допомогою таких відкритих освіт-
ніх платформ, як Moodle, Lab CMS, Open edX Platform тощо), а також використання сторінок (сайтів) 
викладача, розміщених безпосередньо в інтернеті або у соціальних мережах. Процесуальний компо-
нент самостійної роботи визначається аудиторними та позааудиторними формами навчальної роботи,  
що відіграють важливу роль у підготовці студентів до здійснення інноваційної діяльності та у набутті 
ними досвіду залучення до цієї діяльності учнів. Наведено варіант реалізації дистанційного проведення 
фізичного експерименту, пов’язаний із використанням програм для віддаленого управління комп’юте-
ром через інтернет. Мотиваційний компонент пов’язаний із конкретними умовами, що сприяють підви-
щенню мотивації студентів до здійснення самостійного інноваційного пошуку.

Ключові слова: самостійна навчальна діяльність, майбутній учитель фізики, інноваційна педаго-
гічна діяльність, організаційно-змістовий, процесуальний та мотиваційний компоненти самостійної 
роботи.

В статье затронута проблема организационно-методического обеспечения самостоятельной учеб-
ной работы будущих учителей физики в процессе их подготовки к инновационной педагогической 
деятельности. В структуре модели самостоятельной работы студентов выделены организационно-со-
держательный, процессуальный и мотивационный компоненты. Показано, что эффективная реализа-
ция организационно-содержательного компонента самостоятельной работы наряду с ее традиционным 
учебно-методическим обеспечением должна предусматривать использование виртуальной образова-
тельной среды (реализованной с помощью таких открытых образовательных платформ, как Moodle, 
Lab CMS, Open edX Platform и других), а также использование страниц (сайтов) преподавателя, раз-
мещенных непосредственно в интернете или социальных сетях. Процессуальный компонент самосто-
ятельной работы определяется аудиторными и внеаудиторными формами учебной работы, которые 
играют важную роль в подготовке студентов к осуществлению инновационной деятельности и в при-
обретении ими опыта привлечения к этой деятельности учащихся. Приведен вариант реализации дис-
танционного проведения физического эксперимента, связанный с использованием программ для уда-
ленного управления компьютером через интернет. Мотивационный компонент связан с конкретными 
условиями, способствующими повышению мотивации студентов к осуществлению самостоятельного 
инновационного поиска.

Ключевые слова: самостоятельная учебная деятельность, будущий учитель физики, инновацион-
ная педагогическая деятельность, организационно-содержательный, процессуальный и мотивацион-
ный компоненты самостоятельной работы.
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The article considers the problem of organizational and methodological support of independent educa-
tional activity of future teachers of physics in the process of preparation for innovative pedagogical activity.  
The model of independent work of students is structured on the organizational and substantive, procedural 
and motivational components. It is shown that the effective implementation of the organizational – substantial 
component of independent work along with her traditional training and methodological support should include 
the use of virtual learning environment (implemented with the help of such open educational platforms like 
Moodle, Lab, CMS, Open edX Platform and others), and the use of pages (sites) of the teacher, posted directly 
to the Internet or social networks. The procedural component of independent work is determined by the class-
room and outside the classroom forms of educational work, which play an important role in preparing students 
to carry out innovative activities and to acquire experience of involvement of students. Given the embodiment 
of a remote conducting a physical experiment, associated with the use of software to control a remote computer 
over the Internet. A motivational component is associated with specific conditions that increase the motivation 
of students to carry out independent innovative research.

Key words: self-educational activity, future physics teacher, innovative pedagogical activity, organizational 
and substantive, procedural and motivational components of independent work.

Statement of the problem. Independ-
ent learning activities (independent work) 
occupies an important place in the system 
of methodical training of future teachers. 
It is a variety of training activities carried out 
by students without the direct involvement 
of the teacher, but under his control, and 
can occur both during classroom and extra-
curricular time. Well-organized self-activity 
of students, enhances their level of train-
ing, quality of learning, motivation to learn-
ing, broadens their Outlook. In the process 
of independent work to develop the mental 
abilities of the students and manifest their 
individual style of thinking and behavior that 
contribute to the formation of the author’s 
system of activity of the future teacher 
of physics (which is manifested, in particu-
lar, the independence and originality of the 
implementation of teaching activities, crea-
tive application of existing and creation of 
author’s technologies of training). An impor-
tant problem concerning organizational-me-
thodical provision of independent educa-
tional activity of future teachers of physics 
in the process of preparation for innovative 
pedagogical activity.

The relevance of the research. Didac-
tic and methodological aspects of independ-
ent learning activities of students (including 
the teaching of physics) has dealt with in the 
scientific works of S.P. Velichko, T.P. Gordi-
enko, O.I. Ivanitskii, P.I. Pidkasistii, O.V. Slo-
bodyanik, M.M. Soldatenko and many other 
scientists. Relevant questions are related to 
organizational and methodological features 
of independent educational activity of stu-
dents – future teachers of physics in the con-
text of their preparation for innovative peda-
gogical activity (in particular, in the process of 
forming readiness for the organization of in-
novative activity of students).

Among the General requirements, the im-
plementation of which creates the precondi-
tions for effectiveness of independent work, 
T.I. Turcot [1, p. 253] distinguishes, in par-
ticular, such as the development of motiva-
tional attitudes in students (the teacher should 
foster in the student an internal need for in-
dependent activity); systematic independent 
work; its proper planning (students must learn 
to plan their actions; to focus on main issues); 
implementation of pedagogical control of stu-
dents independent work.

According to B.A. Sus [2], the most sig-
nificant feature of independent work of the 
student during the training there is an inde-
pendent mental activity that can be organized 
during different types of training sessions. 
S.P. Velichko, D.V. Somenko, O.O. Somenko 
[3] believe that the methodology of organi-
zation of independent activity of students in 
physics should build in particular on the basis 
of wide application of information and com-
munication technologies and use of various 
types of individual tasks (theoretical, experi-
mental, research, teaching) purposeful learn-
ing activities of each student.

In the structure of independent activity tra-
ditionally isolated organizational and substan-
tive, procedural and motivational components 
(fig. 1). The purpose of this article is to report 
the features of the structural components 
of independent educational activity of future 
teachers of physics in the context of their 
preparation for the implementation of inno-
vative pedagogical practices (in particular, 
in the process of forming readiness for the 
organization of innovative activity of students 
in physics).

Presentation of the basic material of the 
study. The main task of independent educa-
tional activity of future teachers of physics in 
the context of their preparation for the imple-
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mentation of innovative pedagogical practices 
should include the following:

– consolidation students with theoretical 
material on the basics of innovation and the 
development of the ability to carry out innova-
tive activities;

– the formation of students independence 
in implementing their own innovative peda-
gogical search;

– experience of organization of innovative 
activity of students in physics.

The organizational-substantial component 
of independent learning activities. Due to the 
wide use of information and telecommuni-
cation technologies of learning, it becomes 
possible to expand traditional approaches to 
the organization of independent educational 
activity of future teachers of physics. First of 
all, this contributes to the implementation of 
distance learning technologies. Under these 
technologies, O.I. Ivanitskii understands a set 
of methods, forms and means of interaction 
in the process of independent but controlled 
development of students (pupils) a certain 
body of knowledge [4, p. 169]. The essential 
feature of distance learning, according to au-
thors [5, p. 74], is the combination of informa-
tion technology training with the communica-
tion (the latter include, along with traditional 
means of communication, computers, LAN and 
WAN, email, etc.). O.I. Ivanitskii considered 
three-component system network informa-

tion-communication complexes [4, p. 199], 
which make possible the creation of infor-
mational educational environment. This sys-
tem provides: electronic bank of teaching and 
methodological documentation (e-Bank); use 
for educational purposes page of the teach-
er in social networks; the use of the Internet 
platform on the websites of the University.

The main disadvantage of e-Bank include 
the complexity of providing feedback be-
tween student and teacher, as well as inac-
cessibility of the Bank outside the Universi-
ty network. Therefore, without diminishing 
the value of  this component in the creation 
of the educational environment, we believe 
that the  most effective forms of implementa-
tion of organizational support for independent 
work of students in the process of prepara-
tion for innovative pedagogical activities ap-
pear: the use of virtual learning environment 
and the development of pages (websites) for 
teachers. Focus on them more.

The use of a virtual learning environment. 
Examples of non-commercial Internet plat-
forms that are already being used for educa-
tional purposes is the virtual learning environ-
ment Moodle, open educational platform Lab 
the CMS and the Open edX Platform the like. 
Opportunities for distance learning, they al-
low to implement the functions of the first two 
components, while eliminating their short-
comings. Next, let's consider some features 

 
Fig. 1. The structure of the model of independent 

educational activity of students
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of the Internet platform Moodle for distance 
learning of the future teachers of physics (in 
particular, in the context of their preparation 
for innovative pedagogical activity).

The software package Moodle refers to 
the content management systems of website 
(Content Management System – CMS) and is 
a virtual learning environment to ensure the 
learning process in a distance form. The sys-
tem Moodle has a lot of flexibility regarding 
the presentation of educational material, test-
ing students and tracking the success of their 
learning. The use of Moodle in the process of 
preparation of future teachers of physics to 
innovative pedagogical activity allows to:

– to provide students with methodological 
assistance in the course of their independent 
theoretical preparation for innovative activity 
and also to monitor the level of their educa-
tional achievements;

– organize a remote work with the students 
in their preparation for competitions and con-
ferences;

– conduct collective training events for 
students (public lectures, workshops and the 
like);

– to carry out remote consultation of stu-
dents with teachers in the course of studying 
a particular academic discipline;

– choose the student’s own learning trajec-
tory in the field of innovation in accordance 
with his abilities and inclinations;

– to monitor the level of students’ knowl-
edge in the field of innovation.

Training and methodological support dis-
ciplines, which is implemented through  
the Internet platform Moodle, can solve the 
following problem.

1. The organizational aspect. It is associat-
ed with the planning and organization of the 
discipline. Usually, this solves the problem of 
the working program, which shows the overall 
structure of the discipline, the topic of the lec-
ture practical (lab) classes, defined subjects 
of independent work of students, lists of rec-
ommended literature. This block also includes 
instructional tips and tricks for learning, deter-
mines the types of control and informs about 
the way of accumulation of points by students 
which reflect their academic achievement.

2. The substantial aspect. It is associated 
with the statement (representation) of learn-
ing material to be absorbed. The essential 
feature is that the material is provided in a hy-
pertext form. The student has the opportunity 
to see the structure of the whole discipline 
and its content is a separate topic.

3. The diagnostic aspect. This problem is 
solved by using control questions and exer-
cises in separate topics, sections, and entire 
discipline. This unit allows students to check 

the level of learning, and the teacher – to 
carry out systematic monitoring of their ac-
ademic achievements. It is important that the 
Moodle system allows the construction of var-
ious form of tasks (e.g., tasks for finding the 
correct answer, job matching, etc.).

The use of pages (sites) of the teacher. 
As an additional organizational tool for the 
methodical providing of independent work of 
students may be the teacher, posted direct-
ly to the Internet or a social network (e.g. 
Facebook, YouTube, etc.). For today already 
there are examples of successful implemen-
tation of this approach in educational activ-
ities. One of them belongs to the famous 
non-profit educational organization Khan 
Academy (Khan Academy in English). It cre-
ated a website that hosts a system of short 
lectures from various fields of knowledge 
(physics, mathematics, chemistry, biology, 
medicine and many others).

Created a teacher website (professional 
page), devoted to a certain discipline, can 
be used for methodological support of inde-
pendent educational activity of students in 
their preparation for innovative pedagogical 
activity. For this author’s page of the teacher 
should contain links that provide access to ap-
propriate training and methodological content 
(short lectures, demonstrations, experiments 
and the like), which makes self-preparation of 
students. Using this approach identifies the 
following training opportunities:

1. The coverage of theoretical and practical 
material associated with novatica and innova-
tion, can be implemented by using videos. 
The main requirements appear: short-term  
(a few minutes) that is associated with retain-
ing the attention from someone who is learn-
ing, and focus on coverage of specific sub-
stantive element of educational material. It is 
important that the presentation of educational 
material in video format can be brought closer 
to its coverage by the teacher during the live 
classes (the appropriate means will be dis-
cussed below).

2. Work independently with the learning 
content a student can exercise at a conven-
ient time, giving the study a specific question 
as much time as he sees fit.

3. Development of educational material 
(particularly video) can be themselves to stu-
dents as appropriate to individual job in the 
disciplines or in the course of term papers 
and qualification papers.

4. Using the author’s page of the teach-
er to a certain extent solves the problem of 
lack of student in class, in particular, appears 
to be an effective learning tool for those stu-
dents who for certain reasons are unable to 
systematically visit classrooms.
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5. In contrast to material that is contained 
in a (and may have some errors and inaccu-
racies), the material displayed on the author 
page of the teacher is proven.

Consider the main features of the develop-
ment of educational movies. For this purpose 
the graphic computer programs and software 
for video capture from the screen (this saves 
what is on the screen on the computer's hard 
drive). In fig. 2 shows a frame of the video clip 
we created using the graphic editor Microsoft 
Paint and software iSpring Free Cam (the pro-
gram allows you to create video with audio and 
post them on YouTube). As additional equip-
ment was used a graphics tablet (he played the 
role of a school Board) and the microphone.

In this video clip examines the essence 
of an innovative product «Demo capacitor», 
which was created by students in our experi-
mental group. The basis for the development 
was given the task of reducing the number of 
capacitors (as compared to existing devices) 
to achieve a given range of possible values 
of capacitance. Explanation of the principle 
of operation of this device, implemented in a 
video format is to highlight the author of the 
semantic elements in the following sequence: 
the condenser and its capacity → parallel and 
series connection of capacitors → scheme 
designed store containers → the principle of 
the device and an example of its specific im-
plementation. During movie playback the one 
who learns and creates the imagination that 
he is in the audience and met with the expla-
nation of the teacher.

The procedural component of independ-
ent learning activities. The procedural com-
ponent of independent educational activity 
of students – future teachers of physics in 

the context of their preparation for innova-
tive pedagogical activity is determined by the 
forms of independent work, which contribute 
to attracting students to innovative activities. 
Conditionally they can be divided into class-
room and outside the classroom.

In the classroom, forms of independent 
work, which are important to prepare stu-
dents to innovate in the first place, should in-
clude independent work during practical and 
laboratory classes. Among the forms of out 
of classroom learning activities, can provide 
an independent implementation of students 
innovation (including innovative pedagogical 
practices), an important place is occupied by 
the following:

– the implementation of the household (in 
particular individual) assignments in the dis-
ciplines;

– writing of term papers and qualification 
works;

– independent work undertaken by stu-
dents during the practice;

– scientific-research work in problem 
groups and scientific circles, which are cre-
ated on the basis of departments or teaching 
and research laboratories;

– student participation in departmental  
research projects;

– independent work of students in prepara-
tion for the research competitions and Olym-
piads of physics and technical direction;

– the management of students research 
work of students in the process of preparation 
for physical-technical competitions.

Among the research competitions to en-
courage students to innovate, it should be 
noted are: all-Ukrainian student competi-
tion of scientific works (in particular, physi-

 
Fig. 2. A frame from a video that is dedicated to innovative product «Demo capacitor»
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cal-technical and educational directions); 
all-Ukrainian contest of young innovators and 
inventors of “Nature – man – production – 
ecology”, which is part of the national week of 
“Ukraine – Europe – World”; all-Ukrainian stu-
dent competition of scientific works “the way 
of the future”; all-Ukrainian youth competition 
“innovative intellect of Ukraine”; all-Ukraini-
an student Olympiad in physics and others.  
Students innovative activities also contribute 
to the scientific conferences of different lev-
els. As an example we mention the reporting 
of scientific conference “Scientific potential  
of ZNU” and at the University scientific-prac-
tical conference of students, postgraduates 
and young scientists “Young science”, which 
is annually held in ZNU.

It should be noted that the current develop-
ment of ICT allows you to expand the possible 
forms of independent work of students. Even 
for such organizational forms of education as 
a laboratory physical experiment is possible 
to use certain elements of distance learning. 
This possibility is particularly important for 
the organization of innovative activities of stu-
dents and pupils. Indeed, the holding of a 
certain physical experiment (as relevant stage 
of the innovation activities in physics) may re-
quire a lot of time, and to provide for the use 
of specific hardware and software.

One of the possible options for remote 
conducting a physical experiment is associ-
ated with the use of programs to control a 

remote computer over the Internet. Such pro-
grams, in particular, is AeroAdmin TeamView-
er, Microsoft Remote Desktop. We give next 
the basic steps (algorithm) remote execution 
of the experiment that can be implemented 
using these programs.

1. The choice of the program to control a 
remote computer. Assume selected freeware 
AeroAdmin. The student must run this pro-
gram on your own computer. It will provide 
remote access to a computer that is in an ac-
ademic (scientific) laboratory. In addition, the 
student will need to own the computer ID (the 
physical address of its network card).

2. Connected to the lab computer. It needs 
to negotiate (call, send e-mail to contact in 
Skype, and the like) with the engineer who 
maintains the lab, remote execution of certain 
laboratory work, to find out ID computer lab-
oratory; to conduct the procedure of connec-
tion on your computer (to fill the column “cli-
ent ID/IP”, select the connection mode: “Full 
control”, click “Connect”); waiting for approv-
al from the lab computer, log on his Desk.

3. Run the software for carrying out of 
physical experiment. Remote execution of the 
experiment may subject to automation. To im-
plement the latter can, in particular, with the 
help of a computer program and a Soundcard 
Scope of hardware and software Arduino. 
Therefore, the student must run on the lab 
computer needs to perform the experiment 
software.

 
Fig. 3. Remote control of experiment by using hardware-software complex Arduino
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4. The performance of the experiment. The 
use of such software as Soundcard Scope 
and the Arduino allows the student consider-
able control experiment (fig. 3). In particular, 
it allows to choose the parameters of the gen-
erator, the oscilloscope, create and configure 
the sketch for the Arduino hardware, choose 
and change the settings for graphical output 
of the experiment. To change the test object 
or move to a laboratory work (which is due to 
the change of equipment) the student must 
seek the assistance of the engineer of the 
laboratory.

Motivational component of self-learning 
activities. The effectiveness of self-activity 
(including one that has featured innovative) 
depends on the level of motivation of the 
students for this activity. In the absence of 
motives for the implementation of activities 
acquires a formal character, and therefore it 
does not play its educational value. Therefore 
it is necessary to provide ways to increase the 
motivation for independent learning activities 
of students. An important area is the identifi-
cation of relevant requirements to objectives 
that are aimed at attracting students to inde-
pendent innovation search. Consider the con-
ditions, which enhance the motivation of stu-
dents to independent activity.

The content of the jobs used to attract stu-
dents (pupils) to independent and innovative 
research should take into account individu-
al characteristics, interests and inclinations 
of the one who learns.

The complexity of the tasks should match 
the learning capabilities of the student. If the 
task is too easy, the student (disciple) will not 
feel the success of it. If the task is too diffi-
cult, the student (disciple) or not to decide or, 
having made several unsuccessful attempts, 
refuses further independent work.

It is desirable that the result obtained in 
the course of solving the problem, was not 
only educational, but also practical signifi-
cance. However, we agree with the opinion 
of authors [5, p. 110] that it is important to 
guide students (students) not only on obtain-
ing a certain result of solving the problem, but 
the interest in the activity. The development 
of cognitive motivation in the process of inde-
pendent activity of students contribute to the 
task of representing the problem situation.

Tasks should include the ability to deploy 
long-term activity of students (which may also 
occur in the Department, scientific laborato-
ries, and the like), followed by the presenta-
tion of the results obtained, for example, stu-
dent conferences, research competitions.

As an example, consider a separate job for 
organization of independent educational ac-
tivity of students according to the series of in-

dividual homework assignments that we offer 
within the discipline “the Organization of inno-
vative activity of students in physics”, under 
the curriculum of bachelor in Zaporizhzhya 
national University majoring in Secondary ed-
ucation (physics). The main purpose of such 
tasks is the simulation students the process of 
organization of innovative activity of students 
in physics and also to develop in students the 
author's system activities. In the structure of 
these tasks can be conventionally meaningful 
and the organizational part. A substantial part 
of the presented problem situation to be ad-
dressed. The organizational part is a guidance 
on the necessary components that need to be 
made in the course of solving the problem.

Tasks. «Demonstration instrument for 
measuring magnetic field induction». The 
problematic situation. The basics of physics 
of magnetic phenomena students are still in 
school. The list of standard school equipment 
for physics there are no devices that can vis-
ually demonstrate the process of measure-
ment of the magnetic field. Therefore, it is 
important to create a device for measuring 
the magnetic induction at least in the simplest 
cases, for example, for the measurement of 
the magnetic field along the main axes of 
symmetry of the permanent magnets.

The organizational part of the job:
1. Invite the most important, in your opin-

ion, the stages of the organization of student 
activities (student groups) for addressing this 
problem situation.

2. Describe ways to conduct a patent 
search aimed at studying existing devices of 
similar purpose.

3. Make a plan of action for the develop-
ment of the design, theoretical and experi-
mental studies of a new device.

4. Offer direction for the possible imple-
mentation of the device.

5. Invite the author's solution of a problem 
situation.

Note that the implementation of the above 
conditions that increase the motivation of stu-
dents to independent learning activities were 
implemented in the proposed methodological 
approach for the development of creative tasks 
for laboratory work with physics that make 
possible the involvement of students (pu-
pils) to independent innovative activities [6].

Conclusions. Effective implementation 
of the organizational-substantial component 
of independent work along with her tradition-
al training and methodological support (the 
working program of the discipline; textbooks 
and manuals; guidelines and instructions for 
independent work of students) should include 
the use of virtual learning environment (im-
plemented with the help of such open educa-
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tional platforms like Moodle, Lab, CMS, Open 
edX Platform and others), and the use of pag-
es (sites) of the teacher, posted directly to 
the Internet or social networks. The proce-
dural component of independent work is de-
termined by the classroom and outside the 
classroom forms of educational work, which 
play an important role in preparing students 
to carry out innovative activities and to ac-
quire experience of involvement of students. 
A motivational component is associated with 
specific conditions that increase the motiva-
tion of students to carry out independent in-
novative research.

Further research we associate with the 
study of places and the methodological fea-
tures of independent learning activities of stu-
dents in the process of implementation of in-
novative activities in the educational process 
in physics.
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МОТИВАЦІЯ ЯК УМОВА СТИМУЛЮВАННЯ  
ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Бакуменко Т.К., викладач
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»

У статті розглядається проблема мотивації студентів до творчої діяльності в системі освітньої ді-
яльності закладу вищої освіти як умови для їх саморозвитку та самовдосконалення; розкрито зміст 
ключових понять, а також визначено, які саме форми роботи зі студентами є найбільш ефективними та 
сприяють їх позитивній мотивації до творчої діяльності.

Ключові поняття: творча самореалізація, психолого-педагогічні умови, умови, мотив, винагорода, 
самореалізація, самоактуалізація, саморозвиток.

В статье рассматривается проблема мотивации студентов к творческой деятельности в системе об-
разовательной деятельности учреждения высшего образования как условия для их саморазвития и са-
мосовершенствования; раскрыто содержание ключевых понятий, а также определено, какие именно 
формы работы со студентами являются наиболее эффективными и способствуют их положительной 
мотивации к творческой деятельности.

Ключевые слова: творческая самореализация, психолого-педагогические условия, условия, мотив, 
вознаграждение, самореализация, самоактуализация, саморазвитие.

Bakumenko T.K. MOTIVATION AS THE STIMULATION CONDITION TO FUTURE NURSERY 
TEACHERS' CREATIVE ACTIVITY

The problem of motivation of students to their creative activity in the system of educational activity of high-
er education institution as the conditions for their self-development and self-improvement is considered in the 
article; the content of the leading notions is opened and also the most effective forms of work with students 
which promote their positive motivation to creative activity are defined.

Key words: creative self-realization, psychology and pedagogical conditions, conditions, motive, reward, 
self-realization, self-actualization, self- improvement.

Постановка проблеми. Освіта – голов-
на сфера в соціально-економічному, куль-
турному, духовному розвитку нашої країни. 
Пріоритетами державної політики в розвит-
ку дошкільної освіти на початку ХХІ ст. є: 
створення індустрії освітніх засобів, фор-
мування у дитини свідомого, відповідаль-
ного ставлення до життя, інтеграція науки 
та освіти, творча самореалізація педагогів. 

Сучасний освітній процес потребує упро-
вадження інноваційний технологій, нового 
підходу до реалізації завдань щодо осо-
бистісного розвитку кожного вихованця, 
формування у них дитячу творчість, вміння 
не лише репродукувати, а й створювати та 
реалізовувати власні задуми, спиратись на 
свій життєвий досвід, чуттєві та практичні 
враження. Тобто освітній процес розгля-
дається як якісно нове утворення у межах 
особистісно-орієнтованої парадигми осві-
ти. Вирішити це завдання спроможна лише 
креативна особистість, ціннісні орієнтації 
якої спрямовані на творчий розвиток, роз-
криття свого духовного потенціалу.

На основі зазначеного вище можна зро-
бити висновок, що розвиток вищої педа-
гогічної освіти в Україні вимагає не лише 
оновлення підходів до навчання майбутньо-
го спеціаліста, але й створення найбільш 

сприятливих умов для його творчого само-
розвитку. Саме через діяльність вихователя 
реалізується державна політика, спрямова-
на на створення духовно-інтелектуальної 
еліти нації [4, с. 6].

Ми переконані, що успішне розв’язання 
проблем реформування дошкільного ви-
ховання, вирішення завдань, поставлених 
у Державній національній програмі «Осві-
та» (Україна ХХІ ст.), новій редакції Базо-
вого компоненту дошкільної освіти, мож-
ливе лише за умови зняття зовнішніх та 
внутрішніх суперечностей, що на сьогодні 
існують між завданнями освітнього процесу 
закладу вищої освіти та нормативно-пра-
вовими вимогами новітніх законодавчих 
актів. Вважаємо, що у сучасних складних 
соціально-економічних умовах розвитку 
суспільства необхідно оновити підходи до 
формування основ творчого саморозвит-
ку як підґрунтя високого рівня професій-
ної компетентності майбутніх вихователів.  
Запровадження в Україні оновленої систе-
ми освіти зумовлюється тенденціями сві-
тового ринку робочої сили, одна з яких – 
підвищена вимогливість до компетентності 
майбутнього вихователя. Сучасний педа-
гог, якого очікує суспільство, має на висо-
кому рівні володіти методологічною осно-
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вою інноваційної діяльності, результатом 
якої є створення інноваційного продукту 
(ефективного педагогічного досвіду), твор-
чість, проведення дослідницько-пошукової 
роботи. За визначенням В. Даля, С. Гон-
чаренко, А. Лук, В. Моляко, дослідницька 
(дослідницько-пошукова) діяльність – фор-
ма людської діяльності, яка ставить за мету 
пошук і практичне створення нового, оригі-
нального, унікального, прогресивного, со-
ціально значущого [1, с. 7].

Причину невідповідності між заявлени-
ми стандартами та науковим забезпечен-
ням освіти студентів педагогічних закладів 
вищої освіти вбачаємо в недосконалості 
традиційних умов освітньої діяльності, що 
вимагає суттєвих змін шляхом орієнту-
вання на студента як індивідуальність та 
спеціаліста, перегляд змісту, форм і ме-
тодів підтримки його фахового зростання 
на кожному етапі оволодіння професією.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Аналіз психолого-педагогічних джерел 
свідчить про те, що проблема проведення 
оновлення змісту та умов підготовки май-
бутніх фахівців не нова. Так, окремі аспекти 
досліджуваної проблеми розкрито у працях 
багатьох вчених: П. Гальперін, Н. Тализіна, 
Н. Кузьмін, С. Свирський (доведено, що 
знання за своєю природою ідеальне і вини-
кає у контексті в момент взаємодії об’єкта 
та суб’єкта навчання); А. Алексюк, І. Лер-
нер, О. Матюшин, М. Махмутов, В. Оконь 
(обґрунтовано завдання і зміст проблем-
ного навчання); Ю. Бабанський, Н. Гузій, 
І. Дичківська (шляхи оптимізації проблем-
ного навчання); О. Бабенкова, Г. Бєлєнь-
ка, В. Га-лузинський, І. Луценко (здійснен-
ня індивідуального підходу); Ж. Арушанян, 
О. Богініч, В. Вергасов, П. Гальперін, Л. Ви-
готський, Г. Костюк (стимулювання інтелек-
туального розвитку), В. Бондар, Т. Габай, 
Л Герасименко, О. Гохберг (дидактичне 
забезпечення навчання). Більшість вчених 
вважають, що освітній процес доцільно 
структурувати на основі врахування пси-
хологічних та особистісних особливостей 
розвитку кожного суб’єкта навчання.  

Ми вважаємо, що проблема створення 
оптимальних умов для навчання майбут-
нього фахівця як творчої особистості, здат-
ної перетворювати освітній процес згідно 
з вимогами часу, залишається на сьогодні 
мало вивченою і потребує ґрунтовного до-
слідження. 

Постановка завдання. На основі викла-
деного можна сформулювати завдання до-
слідження, яке полягає у вивченні пробле-
ми оновлення підходів до створення умов 
для проведення роботи з майбутніми пе-
дагогами на основі застосування сучасних 

методів мотивації студентів, а також запро-
понувати рекомендації щодо удосконален-
ня такої діяльності.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Перш ніж перейти до викладення 
основного матеріалу, вважаємо за доціль-
не розглянути сутність ключового поняття 
«психолого-педагогічні умови». У загально-
му розумінні – це сукупність вимог, що по-
дано на державному рівні до змісту, мето-
дів і форм організації освітнього процесу. 
Створені умови регулюють спадкоємність 
в освіті та забезпечують єдину лінію роз-
витку суб’єктів освітньої діяльності. З ог-
ляду на сутність лексичних понять під умо-
вами варто розуміти обставини, від яких 
щось залежить, або вимоги однієї зі сторін, 
що домовляються між собою. «Умови» –  
поняття, що передає змінність, динамічність 
певного явища. Вони можуть бути обов’яз-
ковими, бажаними або небажаними.

Так, при організації освітньої роботи ос-
новними умовами її ефективного здійснен-
ня є: інтелектуальна готовність і здатність 
суб’єктів освітнього процесу планувати, ор-
ганізовувати та здійснювати навчальну взає-
модію; матеріально-технічна база; методич-
не забезпечення освітнього процесу; рівень 
та якість професійної підготовки педагога, 
його особистісні якості; наявність обмірко-
ваної системи стимулювання успіхів і запо-
бігання невдачам під час навчання тощо. 

Зупинимось на розгляді деяких з них. 
Саме наявність обміркованої системи сти-
мулювання успіхів і запобігання невдачам 
під час навчання, на нашу думку, стає ру-
шійною силою для різнобічного та гармо-
нійного розвитку особистості кожного сту-
дента. Варто зазначити, що стимулювання 
до діяльності неможливе без винагороди. 
Поняття «винагорода» пов’язане із сис-
темою особистісних цінностей суб’єкта 
освітньої діяльності. Внутрішня винагоро-
да виникає від самого процесу опануван-
ня знаннями та вміннями у межах обраної 
спеціальності. Студент отримує задово-
лення від процесу спілкування з дітьми під 
час різних видів практики, від досягнення 
результатів, отриманих після складання іс-
питів, контрольних робіт, від усвідомлення 
суспільного значення діяльності та самопо-
ваги, яка виникає від нього.

Зовнішня винагорода являє собою вплив 
учнівського та педагогічного колективу на 
окремого студента через визнання, збіль-
шення шансів для втілення своїх ідей, підви-
щення рівня незалежності та самостійності, 
а для студентів старших курсів – шанси для 
кар’єри, змогу знайти цікаву роботу за фахом.

Щоб визначити пропорції внутрішніх та 
зовнішніх винагород, важливо встанови-
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ти потреби студента. Визначивши основні 
потреби та пропорції винагород, викладач 
(куратор групи), може правильно мотиву-
вати студентів до опанування знаннями. 
Саме у цьому й полягає основна мета те-
орії та практики мотивації до опанування 
фаховими знаннями та навичками. Мо-
тив – матеріальний або ідеальний пред-
мет, який спонукає та спрямовує на себе 
діяльність. Освітня діяльність, як і будь-яка 
інша, завжди має мотив (або кілька моти-
вів), що можуть бути навіть прихованими 
від самого суб’єкта діяльності та спостері-
гачів. Мотивація – це процес спонукання до 
діяльності (оволодіння знаннями, вміннями 
та навичками), тобто знаходження мотивів,  
що змушують суб’єкта діяльності (студен-
та) бути активним під час навчання, прак-
тики тощо.

Так, за В.А. Розановою, для ефективно-
го мотивування студентів до активного нав-
чання та засвоєння знань, умінь та навичок 
у межах обраної професії викладач має зна-
ти суттєві потреби студентів, враховувати 
їх індивідуальні особливості, реалізовувати 
принципи індивідуального підходу; врахо-
вувати міжособистісні стосунки у групі, де 
навчається окремий студент, має знати, як 
саме він ставиться до навчання, виконання 
завдань практики. Важливо надавати сту-
денту своєчасну підтримку та допомогу, 
спираючись на знання про нього як особи-
стість та особливості його поведінки. При 
цьому викладач (куратор) має обов’язково 
виявляти доброзичливість та повагу до сту-
дента, а також дотримуватись принципів 
толерантності та етичності у випадках, коли 
студент припускається помилок.

З огляду на те, що основним механізмом 
активації творчого потенціалу студента є 
формування стійкої позитивної ціннісно- 
мотивації сфери особистості майбутньо-
го фахівця, спрямованої на дослідницьку  
діяльність, яка, у свою чергу, є засобом 
задоволення освітніх потреб (за пірамідою 
А. Маслоу): приналежності до кола подіб-

них, престижу та гідності, самоактуалізації 
та саморозвитку.

У кожного студента у процесі оволодіння 
фаховими знаннями, вміннями та навичка-
ми проходить процедура задоволення сво-
го рівня потреб, саме тому у кожного з них 
є власна програма самореалізації, самоак-
туалізації, саморозвитку, формування влас-
ного професійного стилю. Саме мотивація 
на здійснення дослідницько-пошукової ді-
яльності може стати засобом якісної дина-
міки потреб, за пірамідою А. Маслоу, від 
низького рівня до найвищого. Досягнення 
позитивного результату дослідницької ді-
яльності дає змогу студенту відчути інте-
лектуально-емоційну насолоду від процесу 
творчого пізнання на етапі осяяння. Це дає 
змогу перевести мотив дослідницької ді-
яльності із зовнішньої сфери у сферу вну-
трішнього механізму інтелектуальної само-
регуляції. Досягти такого результату можна 
завдяки включенню студента у різні форми 
роботи, що мають пошуковий, дослідниць-
кий характер. Їх упровадження в систему 
освітньої діяльності закладу вищої освіти 
дає змогу активізувати особистісні функ-
ції майбутнього фахівця (за І.В. Масліко-
вою): світоглядно-мотиваційну, аналіти-
ко-рефлексивну, вибірково-інтегративну, 
творчо-перетворюючу та функцію авто-
номності, що є підґрунтям для включення 
механізму педагогічної творчості студента. 
Ми переконані, що кожен майбутній фахі-
вець має відбутись як творча особистість, 
дослідник у межах освітнього процесу, що 
регламентований часом навчання за спеці-
альністю, рівнем освіти (бакалавр, магістр 
тощо) (табл. 1).

З метою подальшого удосконалення ро-
боти з цього питання важливо поглиблено 
вивчити можливості застосування нетра-
диційних форм роботи зі студентами, на-
приклад, їх участь у ділових іграх, ігровому 
конструюванні, дидактичних іграх, дебатах 
та дискусіях. Це дасть змогу студенту не 
лише знайти своє місце у системі роботи 

Таблиця 1
Традиційні та нетрадиційні форми роботи зі студентами з метою 

 їх позитивної мотивації до навчання

Форми роботи

Індивідуальні Групові Колективні

Доповідь,  
творча робота Бенефіс студента Конференції з показом фактичних досягнень 

студента, панорама педагогічних досягнень

Звіт, творчий звіт
Участь у роботі творчої 

групи (мобільної,  
динамічної)

Захист авторських проектів та розробок, ідей, 
знахідок, авторських програм

Презентація, творчий 
портрет студента

Курсова та (або)  
дипломна робота 

Участь у студентських професійних конкурсах, 
методична естафета
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групи, в якій він навчається, але й обрати 
правильний шлях подальшого творчого са-
морозвитку, звільнившись від дії руйнівних 
факторів, наприклад, «синдрому навченої 
професійної безпорадності».

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, проведене дослідження під-
твердило необхідність оновлення підходів 
мотивації студентів до творчої діяльності, 
саморозвитку та самоактуалізації під час 
виконання навчальних та практичних за-
вдань. Головними у цій діяльності мають 
стати (за В.М. Лізинським) принципи: ро-
зуміти, вивчати, допомагати, дотрима-
тись їх дає змогу використання творчих 
завдань, що пропонуються студентам. Ця 
технологія стає запорукою формування у 
майбутніх вихователів стимулу для само-
вираження у процесі творчого пошуку. Ін-
дивідуальне мотивування – вид надання 
студенту адресної допомоги, що виступає 
стимулом до самостійної дослідно-пошу-
кової діяльності, роблячи майбутнього 

освітянина успішним, готовим до постій-
ного самовдосконалення, творчого само-
розвитку та самоактуалізації.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Бєлєнька Г.В. Вихователь дітей дошкільного віку: 

становлення фахівця в умовах навчання [Монографія] / 
Г.В. Бєлєнька. – К.: Світич, 2006. – 304 с.: іл.

2. Дошкільна освіта : словник-довідник : понад  
1 000 термінів, понять та назв / упор. К.Л. Крутій,  
О.О. Фунтікова. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 
2010. – 324 с. 

3. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управлін-
ня навчальним закладом / О.І. Мармаза. – Харків.:  
Вид. група «Основа», 2004. – 240 с. (Серія «Бібліотека 
журналу «Управління школою»»; Вип. 11–12 (23–24)).

4. Маслікова І.В. Моніторингова система освітньо-
го менеджменту / І.В. Маслікова. – Харків: Вид. гру-
па «Основа», 2005. – 144 с. – (Б-ка журн. «Управління 
школою»; Вип. 10 (34)).

5. Словник методиста: Методичний посіб-
ник / Укладач Волканова В.В. – К. 2008. – 192 с. –  
(Серія «Словники»). 

УДК 378

ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ  
МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ 

МОВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Боса В.П., старший викладач кафедри романської філології 
та порівняльно-типологічного мовознавства 

Київський університет імені Бориса Грінченка

У статті представлено результати проектування та експертного оцінювання системи педагогічних 
умов формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення 
фахових дисциплін. Встановлено зміст понять «умова», «педагогічна умова» та «педагогічні умови 
формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахо-
вих дисциплін». Означено методи проектування педагогічних умов та представлено результати такого 
проектування методом експертного оцінювання. 

Ключові слова: педагогічні умови, мовленнєва компетентність, вивчення фахових дисциплін, екс-
пертне оцінювання.

В статье представлены результаты проектирования и экспертной оценки системы педагогических 
условий формирования речевой компетентности будущих учителей иностранных языков в процес-
се изучения специальных дисциплин. Установлено содержание понятий «условие», «педагогиче-
ское условие» и «педагогические условия формирования речевой компетентности будущих учителей  
иностранных языков в процессе изучения специальных дисциплин». Отмечены методы проектирова-
ния педагогических русловий, и представлены результаты такого проектирования методом экспертной 
оценки.

Ключевые слова: педагогические условия, речевая компетентность, изучение специальных дисци-
плин, экспертная оценка.

Bosa V.P. SUBMISSION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF LINGUISTIC COM-
PETENCE OF FUTURE TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES IN THE PROCESS IN THE STUDY 
OF PROFFETIONAL DISCIPLINES 

The article presents the results of designing and expert assessment of the system of pedagogical conditions 
for the formation of the language competence of future teachers of foreign languages in the process of studying 



118 Педагогічні науки

Випуск LXXIХ. Том 1. 2017

professional disciplines. The content of the concepts “condition”, “pedagogical conditions” and “pedagogical 
conditions of formation of speech competence of future teachers of foreign languages in the process of stud-
ying professional disciplines” is established. The methods of designing pedagogical conditions are described 
and the results of such designing are presented by expert estimation method.

Key words: pedagogical conditions, speech competence, studying of professional disciplines, expert eva- 
luation.

Постановка проблеми. Дослідження 
процесу формування мовленнєвої компе-
тентності майбутніх учителів іноземних мов 
у процесі вивчення фахових дисциплін пе-
редбачає аналіз умов ефективності його 
здійснення. 

Категорія «умови» у літературі відобра-
жає універсальність відношень між об’єкта-
ми, що визначають один одного; саме умо-
ви утворюють середовище, сприятливе для 
виникнення й розвитку певних явищ, сис-
тем, процесів. Тобто дослідження процесу 
формування мовленнєвої компетентності 
майбутніх учителів іноземних мов у про-
цесі вивчення фахових дисциплін перед-
бачає аналіз умов як зовнішніх обставин 
виникнення й реалізації результатів фа-
хової підготовки у термінах «мовленнєвої 
компетентності». Актуальність досліджен-
ня визначається практичними потребами 
забезпечення сукупності умов, що лінійно 
корелюватимуть із результатами вивчення 
фахових дисциплін. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Значуща методологічна роль пе-
дагогічних умов зумовила значний обсяг 
наукових досліджень щодо їх сутності 
та змісту. Зокрема, педагогічні умови у 
науково-методичній літературі розгляда-
ються як:

- сукупність об’єктивних можливостей, 
змісту, форм, методів, прийомів і матері-
ально-просторового середовища, спрямо-
ваних на розв’язання педагогічних завдань 
(О. Назарова [6], А. Найн [7]);

- педагогічні обставини, що сприяють 
або протидіють прояву педагогічних зако-
номірностей (Ю. Бабанський [2, с. 80]);

- сукупність взаємопов’язаних факторів, 
необхідних для забезпечення цілеспря-
мованого виховного й освітнього процесу 
(Є. Ганін [3], Н. Тверезовська [11]);

- обставини, від яких залежить і завдяки 
яким відбувається цілісний продуктивний 
педагогічний процес професійної підготов-
ки фахівців (Л. Загребельна [4]).

Таким чином, загальні теоретичні під-
ходи щодо сутності педагогічних умов як 
методологічної категорії дослідження є 
достатньо розробленими. Водночас, спе-
цифічні умови підвищення ефективності 
певних освітніх процесів не є універсаль-
ними та потребують вивчення й обгрунту-
вання. 

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в обґрунтуван-
ні системи педагогічних умов формування 
мовленнєвої компетентності майбутніх учи-
телів іноземних мов у процесі вивчення фа-
хових дисциплін. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У науковій літературі «умова» 
розглядається як філософська категорія, 
що забезпечує перехід можливостей у дій-
сність, тобто умова відображає відношення 
між предметом дослідження та факторами, 
що зумовлюють його виникнення й існу-
вання [1, с. 178]. Відповідно, педагогічну 
умову можна розглядати як проекцію філо-
софського змісту на площину освіти – як 
обставину, що визначає виникнення та іс-
нування педагогічних процесів навчання, 
виховання, формування, розвитку. Тобто 
визначення педагогічних умов дає змогу 
окреслити наявність функціональної залеж-
ності результатів педагогічних процесів від 
системи порівняно контрольованих компо-
нентів освітнього простору.

Розглядаючи педагогічні умови як чин-
ники досягнення освітніх цілей, дослідни-
ки поділяють їх на зовнішні (організацій-
ні, об’єктивні) та внутрішні (психологічні, 
суб’єктивні) [8].Слушною вважаємо думку 
В. Сластьоніна, що саме фіксація педаго-
гічних умов дає змогу забезпечити єдність 
суб’єктивного й об’єктивного у предметі 
дослідження [10].

Отже, педагогічні умови формуван-
ня мовленнєвої компетентності майбутніх 
учителів іноземних мов у процесі вивчен-
ня фахових дисциплін ми визначаємо як 
сукупність цілеспрямованих, спеціально 
створених обставин досліджуваного про-
цесу вивчення фахових дисциплін, спря-
мованих на зростання рівня мовленнєвої 
компетентності майбутніх учителів інозем-
них мов з урахуванням об’єктивних законо-
мірностей педагогічних процесів та суб’єк-
тивних особливостей суб’єктів освітнього 
простору. 

Проведений аналіз літератури свідчить, 
що проектування системи педагогічних 
умов організації освітніх процесів здійс-
нюється різними шляхами – як результати 
теоретичного аналізу проблеми досліджен-
ня й структури досліджуваного процесу; 
як узагальнення власного педагогічного 
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досвіду діяльності у сфері дослідження; як 
висновки експертного оцінювання фахівця-
ми чинників ефективності досліджуваного 
процесу; як статистично оброблені оцінки 
факторного аналізу опитування суб’єктів 
освіти; як наслідки опрацювання емпірич-
ного досвіду діяльності фокус-груп, круглів 
столів, семінарів тощо. Серед зазначених 
методів ми обрали експертне оцінювання 
фахівцями умов формування мовленнєвої 
компетентності як дослідницький метод, 
який володіє сукупністю переваг. Зокре-
ма, експертне оцінювання застосовується 
з метою реалізації пілотажних досліджень, 
спрямованих на уточнення гіпотез і завдань 
наукових розробок, обґрунтування факто-
рів і умов педагогічних впливів; проекту-

вання прогнозів розвитку предмету дослі-
дження [9].

Експертне оцінювання – це якісний  
та/або кількісний метод емпіричного пі-
знання, що полягає в оцінці групою екс-
пертів певних характеристик проблеми 
дослідження. Компетентність експертів, які 
беруть участь у дослідженні, характери-
зується критеріями: досвід діяльності, ви-
знання, наукова активність, освіченість [5]. 
Відповідно, до участі у експертному оціню-
ванні нами було запрошено 26 науково-пе-
дагогічних працівників ВНЗ, що здійснюють 
професійну підготовку майбутніх учителів 
іноземних мов (див. програму експеримен-
ту). Досвід науково-педагогічної діяльності 
експертів становить не менше 10 років, 

Таблиця 1
Результати експертного оцінювання педагогічних умов формування  

мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов

№ Педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності Коефіцієнт  
значущості 

1 Поглиблене, більш ґрунтовне і тривале вивчення тем, навчальні завдання 
з яких викликають у студентів труднощі 0,43

2 Моніторинг індивідуальних недоліків в усному та письмовому мовленні та 
їх усунення 0,65

3 Застосування одержаних знань для вирішення життєвих і професійних 
ситуацій 0,54

4 Зосередження уваги на культурі мовлення студентів з урахуванням вимог 
мови, що вивчається 0,39

5 Стимулювання інтересу молоді до вдосконалення власного мовлення 0,74

6 Урізноманітнення форм і методів навчання майбутніх учителів іноземних 
мов 0,38

7 Застосування компетентнісного підходу до оновлення змісту іншомовної 
освіти та її результатів 0,34

8 Реалізація принципу фундаментальності у процесі теоретичної та практич-
ної підготовки майбутніх вчителів 0,36

9 Відображення у змісті освіти сучасних соціальних перетворень в економі-
ці, культурі, політиці, тощо. 0,42

10 Упровадження поетапної та цілеспрямованої технології формування мов-
леннєвої компетентності майбутніх учителів іноземної мови 0,49

11 Реалізація лінгвокультурного підходу до вивчення фахових дисциплін 0,43

12 Застосування комунікативного підходу до організації навчання майбутніх 
учителів іноземної мови 0,46

13 Введення у систему навчальних і виробничих практик студентів комуніка-
тивних завдань 0,61

14 Забезпечення оволодіння студентами специфікою педагогічного спілку-
вання 0,38

15 Створення сприятливого комунікативного середовища під час вивчення 
фахових дисциплін 0,74

16 Застосування інформаційно-комунікативних технологій у процесі вивчення 
фахових дисциплін 0,42

17 Організація наукової діяльності студентів у процесі вивчення фахових 
дисциплін 0,39

18 Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів у сфері усного 
та писемного мовлення 0,47

19 Насичення змісту фахової підготовки майбутніх учителів соціально-психо-
логічними знаннями й уміннями 0,36

20 Забезпечення навчальної мобільності майбутніх учителів іноземної мови 0,35
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вони є кандидатами і докторами наук, ко-
ристуються авторитетом серед колег і сту-
дентів. 

Анкета експертного оцінювання педаго-
гічних умов формування мовленнєвої ком-
петентності майбутніх учителів іноземних 
мов у процесі вивчення фахових дисциплін 
відповідає коміркам таблиці 1. Вона містить 
перелік із 20 потенційних умов формуван-
ня мовленнєвої компетентності досліджу-
ваних, які експертам необхідно оцінити за 
рівнем ефективності, ґрунтуючись на досві-
ді фахової підготовки майбутніх учителів 
іноземних мов. За результатами експерт-
ного оцінювання розраховується коефіцієнт 

значущості умови 
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j-м експертом і-ої умови, 26 – кількість 
експертів; 20 – кількість потенційних умов.  
Результати експертного оцінювання пода-
но  у табл. 1.

Одержані результати оцінювання дають 
змогу виділити систему значущих педаго-
гічних умов, що визначають ефективність 
процесу формування мовленнєвої компе-
тентності у процесі вивчення фахових дис-
циплін (коефіцієнт значущості більше 0,5). 
Згідно з одержаними даними, такими умо-
вами є:

1) моніторинг індивідуальних недоліків 
в усному та письмовому мовленні та їх усу-
нення;

2) стимулювання інтересу молоді до вдо-
сконалення власного мовлення;

3) уведення у систему навчальних і ви-
робничих практик студентів комунікативних 
завдань;

4) створення сприятливого комунікатив-
ного середовища при вивченні фахових 
дисциплін;

Висновки з проведеного дослі-
дження. Спроектовані педагогічні умо-
ви формування мовленнєвої компетент-
ності майбутніх учителів іноземної мови 
у процесі вивчення фахових дисциплін 
характеризуються системністю (є взає-
модоповнювальними та такими, що аку-
мулють підсилення освітнього впливу), 
науковістю (відповідають сучасним тео-
ретико-педагогічним підходам до органі-
зації навчання – компетентністному, діа-
логічному, аксіологічному, діяльнісному), 
обґрунтованістю (сформовані відповідно 

до досвіду достатньої кількості експертів  
у викладанні фахових дисциплін).

Перспективи подальших досліджень 
полягають у наповненні зазначених умов 
педагогічним змістом черед добір методів 
їх забезпечення у процесі викладання фа-
хових дисциплін. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ҐЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ  
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імені Михайла Коцюбинського

У статті розглядаються теоретичні основи ґендерного підходу до професійної підготовки майбутніх 
педагогів. Акцентується на консервативності системи освіти, що стає перепоною вирішення проблем 
ґендерного характеру як в освітніх закладах, так і суспільстві загалом. На підставі аналізу становлення 
ґендерного підходу в педагогіці, що ґрунтується на ґендерних дослідженнях соціально-гуманітарних 
наук, підкреслюється існування чоловічого і жіночого конструктів, що визначають особливості вихо-
вання, системи цінностей чоловіків і жінок. Розглядається співвідношення понять «стать» і «ґендер». 
Обґрунтовується необхідність ґендерного підходу до професійної підготовки майбутніх педагогів. 

Ключові слова: професійна підготовка майбутніх педагогів, педагогічні працівники, ґендер, стать, 
ґендерний підхід в освіті.

В статье рассматриваются теоретические основы гендерного подхода к профессиональной подго-
товке будущих педагогов. Акцентируется внимание на консервативности системы образования, которая 
становится препятствием на пути решения проблем гендерного характера как в образовательных уч-
реждениях, так и в обществе в целом. На основе анализа становления гендерного подхода в педагогике, 
который основывается на гендерных исследованиях в социально-гуманитарных науках, подчеркива-
ется существование мужского и женского конструктов, которые определяют особенности воспитания, 
системы ценностей мужчин и женщин. Рассматривается соотношение понятий «пол» и «ґендер». Обо-
сновывается необходимость гендерного подхода к профессиональной подготовке будущих педагогов.

Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих педагогов, ґендер, пол, гендерный поход 
в образовании. 

Herasymova I.H. THEORETICAL FOUNDATIONS OF GENDER-APPROACH TO PROFESSIONAL 
TRAINING OF FUTURE TEACHERS

The article deals with theoretical foundations of gender approach to future teacher’s professional training. 
Conservative system of education, which becomes an obstacle to solve gender problems, both in educational 
institutions and in society as a whole is emphasized.

Based on the analysis of the development of gender approach in pedagogics, which is based on gender 
studies of social and humanitarian sciences, the existence of male and female constructs, is emphasized.  
It defines peculiarities of training of men and women system of values. Correlation between the concepts of 
“sex” and “gender” is examined. The necessity of gender approach to professional training of future teachers 
is substantiated.

Key words: professional training of future teachers, pedagogues, gender, sex, gender approach in educa-
tion.

Демократичні перетворення, що відбу-
ваються в Україні, зумовлюють рух країни 
до ґендерної рівності, вирішення проблем 
ґендерного характеру. На законодавчому 
рівні ґендерна рівність у суспільстві гаран-
тується Законом України «Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків» № 2866-IV, який набув чинності 
у січні 2006 р. [14], що стало логічним про-
довженням підписаних Україною міжнарод-
них зобов’язань на Саміті Тисячоліття ООН 
у 2000 р. 

У цьому контексті втілення у професійну 
підготовку майбутніх педагогів ґендерно-
го підходу відповідає сучасним тенденціям 
розвитку освіти, стає передумовою євро-
пеїзації вищої освіти, педагогічної зокрема. 

Введення у професійну підготовку майбутніх 
педагогів ґендерного компонента, ґендер-
ного підходу стає одним із важливих кроків 
вирішення проблем ґендерного характеру. 
Проте про неготовність педагогічних пра-
цівників до їх вирішення свідчить невдала 
спроба проведення Уроку ґендерної гра-
мотності, що проводився в межах Року ґен-
дерної рівності у 2007 р. [32]. Таким чином, 
реалізація ґендерного підходу до профе-
сійної підготовки майбутніх педагогів стає 
одним із шляхів вирішення проблем ґен-
дерного характеру, що існують у суспіль-
стві і стають на заваді професійній само-
реалізації особистості незалежно від статі. 

Актуальність вирішення проблем ґен-
дерного характеру зумовила увагу до них 
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вітчизняних і зарубіжних науковців. Їхні на-
укові доробки відіграють неабияку роль у 
розробці різних аспектів означеної пробле-
ми. Серед них такі вчені, як: О. Каменська, 
І. Кон, І. Костикова, В. Кравець, О. Кікінеж-
ді, І. Мунтян, П. Поливянна, Н. Приходькі-
на, Л. Штильова, О. Цокур, Б. Хасан, О. Яр-
ська-Смірнова та ін.

Попри перспективність ґендерного під-
ходу, в освіті він залишається одним із 
найменш розроблених, оскільки система 
освіти є досить консервативною і не дуже 
охоче сприймає ґендерні нововведен-
ня [13]. А саме через систему освіти ще 
у роки шкільного навчання формуються 
уявлення про професійне самовизначен-
ня, життєві стратегії, доступ до ресурсів і 
влади, що мають в основі соціостатеву орі-
єнтацію [31]. Інтеграція ґендерного підходу 
в національну систему освіти на сучасному 
етапі є вкрай необхідною, оскільки ґендер-
на збалансованість в українському суспіль-
стві є одним з індикаторів його визнання як 
розвиненої держави, що стоїть перед єв-
ропейським вибором [20].

Варто підкреслити, що ґендерний під-
хід забезпечує перехід до гуманістичних, 
демократичних відносин між учасниками 
навчально-виховного процесу [7], що зу-
мовлює розроблення як теоретичних, так і 
методичних аспектів його втілення в систе-
му освіти.

Труднощі впровадження ґендерного під-
ходу в навчально-виховний процес пов’я-
зані з низкою історичних обставин, одна 
з яких, як зазначає А. Асмолов [3], полягає 
в неправомірному ототожненні психоаналі-
тичних побудов щодо сексуальності із са-
мою сексуальністю як об’єктом психологіч-
них досліджень. 

Зазначимо, що тривалий час, починаю-
чи з поглядів античних філософів на стать і 
до середини ХХ ст., усі тілесні, соціальні й 
психологічні відмінності між жінками і чоло-
віками виводилися з їх біологічної належ-
ності до певної статі. Саме про це твердить 
у своїй роботі І. Кон [16], акцентуючи на 
розрізненні біологічної репродуктивної ста-
ті, який визначає статус індивіда як самця 
чи самки і соціальної статі як сукупності со-
ціокультурних і поведінкових характеристик 
і ролей, що «визначають особистий, соці-
альний і правовий статус чоловіка чи жінки 
у певному суспільстві».

Зауважимо, що ґендерний підхід як те-
оретичний напрям у суспільних науках ви-
ник як опозиція традиційним досліджен-
ням відносин між статями. Основна ідея, 
яка становила його підґрунтя, стосувала-
ся переконання про необхідність і доціль-
ність диференціації ролей, статусів, пози-

цій чоловіків і жінок у публічній і приватній 
сферах життєдіяльності. Ґендерний під-
хід розроблявся як критика дослідницьких 
установок, орієнтованих на аналіз системи 
домінування, і проголошував ідею рівно-
правності та надання рівних можливостей 
для реалізації здібностей, потенціалів осо-
бистості як чоловіків, так і жінок [22].

Проникнення ґендерного підходу в пси-
хологічні дослідження призвело до конста-
тації того, що більшість наукових висновків і 
узагальнень у психології отримано у проце-
сі вивчення осіб чоловічої статі, а «людська 
норма» фактично зводилася до «чоловічої 
норми». Образно кажучи, на рівні психоло-
гічних виявлень «чоловіче» і «жіноче» про-
тиставлялося як «замість» чи «інакшість», 
«норма» і «відхилення», яке потребує осо-
бливих пояснень [27].

Психологи констатують, що у вибірках 
чоловіків і жінок один і той самий стимул 
може викликати різні за змістом кореляції 
між агресивністю, локусом контролю, три-
вожністю і сформованістю самоконтролю, 
сприяло створенню враження про те, що 
жінки – інші і мають займати у суспільстві 
особливе місце, яке виділяє їх, на протива-
гу чоловікам, із «взагалі» людей [15].

Зважаючи на це, принциповою для за-
стосування обраного нами підходу до про-
фесійної підготовки майбутніх педагогів 
слугує думка, відповідно до якої за всіх 
різниць у ґендерних підходах, загальним є 
переконання, що статева поведінка, світо-
сприйняття, психологічні відмінності тощо є 
результатом не стільки фізіологічних осо-
бливостей чоловіків і жінок та їх «природно-
го призначення», скільки поширених у кож-
ному певному суспільстві способів, типів, 
конструктів чоловічого та жіночого, які за-
дають чільний напрям виховання, освіти 
та системи цінностей людини тієї чи іншої 
статі [5].

Підґрунтям категорії «ґендерний під-
хід» слугує поняття «ґендер», що зумовлює 
нашу увагу до нього.

Наголосимо, що часто термін «ґендер» 
заміщується словом «стать». У цій опозиції 
саме стать є «об’єднуючою гілкою», оскіль-
ки у неї є фізіологічний, тобто сексуальний, 
і соціально-психологічний, тобто ґендер-
ний аспекти [18].

У зв’язку з цим проблема статі набула 
особливого значення, оскільки сучасні ви-
моги до індивідуального підходу формуван-
ня особистості не можуть бути виконані без 
її врахування. Те, що стать особистості є 
важливим чинником її формування та до-
сліджується представниками різних наук, 
дає змогу використовувати міжнауковий 
підхід до реалізації ґендерного підходу в 
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навчально-виховний процес із метою про-
фесійної підготовки майбутніх педагогів.

З 60-х рр., зазначає З. Хоткіна [28], 
термін «ґендер» починають активно вико-
ристовувати на Заході для аналізу соціаль-
них відносин із метою подолання наївних 
суджень про те, що біологічні відмінності 
є визначними для поведінки і соціальних 
ролей чоловіків і жінок у суспільстві. Зав-
дяки розвитку ґендерної теорії було усві-
домлено, що розгляд будь-якої соціаль-
ної проблеми без врахування ґендерного 
складника є неповним і одностороннім. 
Варто додати, що таким поглядам сприяла 
робота австрійського вченого О. Вейнін-
гера «Стать і характер» [6], в якій велике 
значення відводилося опису специфічних 
характеристик жінок, які протиставлялися 
характеристикам чоловіків.

Означене сприяло введенню нового 
терміна в науковий обіг. У гносеологічному 
плані термін «ґендер» походить від грець-
кого слова «генос» – походження, матері-
альний носій спадковості, той, що народ-
жується [25].

Докладний аналіз походження терміну 
«ґендер» наводить у своїй роботі Н. Абу-
бікірова [1], акцентуючи на тому, що у са-
мого слова немає адекватного перекладу 
з англійської мови, у зв’язку з цим різні 
словники надають йому різного значення. 
Маємо зазначити, що термін представляє 
відносини, що показують приналежність 
до класу, групи, категорії, із чого робиться 
висновок, що така його інтерпретація вка-
зує на конструювання відносин між одним 
об’єктом (чи істотою) та іншим раніше, вже 
визначеним класом (групою), тобто це від-
носини приналежності. Ґендер – соціальне 
відношення; не біологічна стать, а репре-
зентація кожної індивідуальності у термінах 
специфічних соціальних відносин. 

Стосовно того, хто ввів у науковий обіг 
термін «ґендер», у науковців [23; 26] немає 
одностайної думки. Проте мета, з якою він 
був введений, залишається загалом спіль-
ною – розмежування біологічного і соціаль-
ного тлумачення рольових відносин чолові-
ків і жінок у соціумі [4; 24]. Цей термін стали 
використовувати в соціальних науках із ме-
тою відображення соціокультурних аспек-
тів приналежності людини, не зумовлених 
біологічною статтю, а також необов’язкове 
буття жінки з «жіночністю» і буття чоловіка 
з «чоловічою» поведінкою, тобто переваж-
но те, як особистість сама переживає себе 
як представника певної статі [21]. Введен-
ня терміну «ґендер» дає змогу переглянути 
«споконвічно усталені уявлення про меха-
нізми відтворення статевої нерівності, ме-
ханізми реалізації влади, про статево-ро-

льову структуру суспільства, головними 
рисами якого були патріархатність і гетеро-
сексуальність» [11] та перервало класичну 
традицію соціально-психологічного аналізу 
сексуальності, в якому головне місце за-
ймали саме біологічні детермінанти [17].

Сьогодні поняття «ґендер», що пов’язу-
ється з виконанням особою соціально зу-
мовленої ролі, з додержанням нею певної 
лінії суспільної поведінки, з характером 
сподівань, на реалізацію яких вона може 
розраховувати, зважаючи на свою належ-
ність до жіночої або чоловічої статі, є до-
сить яскравим свідченням його введення 
до міжнародної практики і надання йому 
політичного забарвлення [8]. На рівні осо-
бистості поняття «ґендер» визначається як 
змодельована суспільством та підтримува-
на соціальними інститутами система цін-
ностей, норм і характеристик чоловічої та 
жіночої поведінки, стилю життя та способу 
мислення, ролей і відносин жінок і чолові-
ків, набутих ними як особистостями в про-
цесі соціалізації, що, насамперед, визнача-
ється соціальним, політичним, економічним 
і культурним контекстами буття і фіксує 
уявлення про жінку та чоловіка залежно від 
їх статі, підкреслюється соціальний його 
зміст [18].

Важливим для усвідомлення сутності су-
часного поняття «ґендер» є розуміння його 
співвідношення з поняттям «стать», яке та-
кож є досить складним.

Зокрема, саме цей аспект поглядів на 
стать підкреслює В. Менжулін [18], виділя-
ючи три точки зору на стать: метафізичну, 
наукову, політичну. Метафізичний погляд 
пов’язаний із філософським осмисленням 
проблеми статі, науковий – із розрізненням 
статі на генетичний, гормональний, анато-
мічний рівні, а політичний – пов’язаний із 
демократизацією суспільства, виділенням 
соціально-психологічного компонента дис-
кусій про стать.

Ураховуючи необхідність вирішення 
завдання професійної підготовки майбут-
ніх педагогів, що включає й особистісний 
аспект, для нас важливо, що саме стать є 
передумовою розвитку психологічної статі, 
яка має в основі статеву самосвідомість і 
ціннісні орієнтації статеворольової позиції 
особистості, яка реалізується в спілкуванні 
і діяльності. У результаті цього процесу бі-
ологічно задана стать у процесі соціалізації 
стає завданою, що призводить до усвідом-
лення суб’єктом статевої належності, фор-
мування статевої ідентичності і відповідних 
певній культурі статеворольових орієнтацій 
і зразків поведінки [2].

Варто наголосити, що значна частина 
викладачів і деякі студенти поділяють точ-
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ку зору про природне призначення статі.  
Це заважає на шляху професійної підготов-
ки майбутніх педагогів, оскільки перекона-
ність у природній визначеності життєвого 
шляху, способів професійної самореаліза-
ції стає суттєвою перепоною досягнення 
професійного успіху, просування службо-
вими сходинками. Тому саме відмова від 
постулату про природне призначення ста-
тей [11] має стати ключовою для організа-
ції навчально-виховного процесу.

Ураховуючи специфіку педагогічного на-
вчального закладу, в якому серед виклада-
чів досить багато представників природ-
ничих наук, погляди на стать, переважно, 
свідомо чи неусвідомлено, зумовлюються 
теорією статевого диморфізму, у зв’язку 
з чим ми маємо розглянути і цей аспект 
питання.

Сучасне уявлення про статевий димор-
фізм має в основі концепцію, яка була роз-
роблена В. Геодакяном [9] та висвітлена 
в низці робіт у контексті теорії еволюції І. 
Шмальгаузена. Відповідно до неї, у будь-
якій системі, що еволюціонує, співіснують 
оперативна і консервативна підсистеми, які 
забезпечують стійкість і еволюцію систем, 
що розвиваються. З цієї позиції можна по-
яснити виникнення статевого диморфізму у 
процесі еволюції, що вказує на філогене-
тичне його походження.

У цьому питанні ми поділяємо пози-
цію вчених О. Асмолова [3], Г. Брандт [5], 
які вважають, що статевий диморфізм не 
тільки не визначає однозначно формуван-
ня психологічної статі, але й не є від са-
мого початку універсальною властивістю 
будь-якого виду, що виник. Так, висунута 
В. Геодакяном [9] концепція, відповідно 
до якої широка норма реакції у взаємодії 
з середовищем забезпечує жіночу стать, 
порівняно з чоловічою, підвищеною онто-
генетичною пластичністю (адаптивністю), а 
це не що інше, як сприйнятливість до вихо-
вання і навчання. 

Така позиція викладачів сприяє тому, 
що в навчально-виховному процесі ВНЗ 
студентів орієнтують на статево типізова-
ні сфери професійної діяльності, відповідні 
зразки поведінки, дотримання соціальних 
норм поведінки, що відповідають наявним 
у суспільстві традиціям. Це значно знижує, 
гальмує імовірність професійної самореа-
лізації майбутніх педагогів, серед яких осо-
бливо багато жінок. До того ж, такі погляди 
відбиваються на виховній роботі педагогів 
із дітьми, що також становить певну про-
блему самореалізації останніх.

Заради нівелювання такого становища 
необхідно свідомо ставитися до того, що 
ані генетична, ані гормональна, ані вну-

трішня і зовнішня морфологічна стать не 
визначають однозначно психологічної ста-
ті особистості. Те, якою буде психологіч-
на стать, залежить від: соціальної стате-
вої ролі – набору приписів і очікувань, які 
висуває це суспільство індивіду, оцінюючи 
його статеву належність; ставлення самої 
особистості як до власних індивідуальних 
властивостей, пов’язаних зі статтю і з со-
ціальними статевими ролями. Які індиві-
дуально-статеві особливості і соціальні 
стереотипи набудуть особистісного змі-
сту у спільній діяльності, що приписуються 
в культурі, суттєво визначає формування 
психологічної статі і статевої ідентичності – 
усвідомлення і прийняття особистістю сво-
єї статевої належності [3].

Зважаючи на визначення поняття «ґен-
дер» та його співвідношення з поняттям 
«стать», стає зрозумілим, чому науковці, 
зокрема М. Чикурова [30], розглядаючи 
проблему ґендерного підходу, вкладають 
у нього розуміння того, що відмінності 
в поведінці і вихованні чоловіків і жінок 
визначаються не стільки їх фізіологічни-
ми, біологічними, анатомічними особли-
востями, скільки соціально-культурними 
чинниками.

Розглянуте дає змогу зробити висновок 
про необхідність реалізації ґендерного під-
ходу до професійної підготовки майбутніх 
педагогів. Існування в суспільстві ґендер-
ної нерівності перешкоджає як особистіс-
ній, так і професійній самореалізації особи-
стості, з одного боку, а з іншого, саме нова 
генерація педагогів має здійснювати під-
готовку покоління громадян України, здат-
них відбудовувати суспільства на засадах 
демократії, гуманізму, ґендерної рівності, 
повною мірою реалізувати як власний, так 
і особистісний потенціал. Актуальність ґен-
дерного підходу до професійної підготовки 
майбутніх педагогів зумовлює необхідність 
розроблення методичних засад його реа-
лізації у навчально-виховному процесі ВНЗ 
педагогічного спрямування.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Гончарук О.В., к. пед. н., доцент, 
доцент кафедри педагогіки

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті розкривається зміст поняття організації дозвіллєвої діяльності та аналізуються її особли-
вості у середовищі молодших школярів. Провідними засадами в організації дозвіллєвої діяльності 
молодших школярів визначено: рівноправність усіх її учасників, добровільність, змагальність, ігрова 
спрямованість, театралізація та імпровізація. Подано структуру процесу підготовки майбутніх учителів 
початкової школи до ефективної організації дозвіллєвої діяльності учнів, відповідно до якої визначено 
критерії та показники їх підготовленості до практичної діяльності (мотиваційний, пізнавальний, діяль-
нісний та особистісний критерії), а також охарактеризовано рівні підготовленості майбутніх учителів 
початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів: репродуктивний, продук-
тивний і творчий.

Ключові слова: організація дозвіллєвої діяльності, майбутній учитель початкової школи, молодший 
школяр, критерій, показник, рівень підготовленості. 

В статье раскрывается содержание понятия организации досуговой деятельности и анализируются 
ее особенности в среде младших школьников. Ведущими принципами в организации досуговой де-
ятельности младших школьников определены: равноправие всех ее участников, добровольность, со-
стязательность, игровая направленность, театрализация и импровизация. Подана структура процесса 
подготовки будущих учителей начальной школы к эффективной организации досуговой деятельности 
учащихся, в соответствии с которой определены критерии и показатели их подготовленности к практи-
ческой деятельности (мотивационный, познавательный, деятельностный и личностный), а также оха-
рактеризованы уровни подготовленности будущих учителей начальной школы к организации досуго-
вой деятельности младших школьников: репродуктивный, продуктивный и творческий.

Ключевые слова: организация досуговой деятельности, будущий учитель начальной школы, млад-
ший школьник, критерий, показатель, уровень подготовленности.

Honcharuk O.V. STUDY OF THE STATE OF PREPAREDNESS OF FUTURE TEACHERS OF PRIMA-
RY SCHOOL FOR ORGANIZING LEISURE ACTIVITIES OF JUNIOR PUPILS

The article reveals the meaning of the concept of organization of leisure activities and analyzes its features 
among junior pupils. The main principles in organizing leisure activities of junior schoolchildren are: equality 
of all participants, voluntariness, competition, game orientation, theatricalization and improvisation. There is 
presented the structure of the process of preparation of future primary school teachers for effective organiza-
tion of leisure activity of pupils, according to which criteria and indicators of their preparedness for practical 
activity are defined: motivational, cognitive, activity and personal criteria; and also it is characterized the level 
of preparedness of future teachers of primary school to the organization of leisure activities of junior school-
children: reproductive, productive and creative.

Key words: organization of leisure activities, future teacher of primary school, junior schoolchildren, crite-
rion, indicator, level of preparedness. 

Постановка проблеми. Реалії по-
всякденного життя переконливо свідчать 
про те, що дозвілля є одним із важливих 
чинників соціалізації особистості. Сучас-
не суспільство вимагає підготовки нового 
вчителя, здатного формувати особистість 
дитини, впливати на її розвиток, виявля-
ти в неї творчі здібності, діяти на партнер-
ських засадах, мобілізувати її до креатив-
ної діяльності, стимулювати продуктивно 
проводити свій вільний час. З огляду на 
це для закладів вищої освіти актуальною 
є проблема підготовки висококваліфікова-
них, конкурентоспроможних педагогічних 
кадрів, здатних конструктивно й ефективно 

організувати не лише навчальний процес, 
але й виховну роботу загалом і дозвіллє-
ву діяльність зокрема. Особливо актуалі-
зується досліджувана проблема для дітей 
молодшого шкільного віку, оскільки саме 
цей вік є сензитивним для особистісного 
становлення людини, розвитку її духовного 
та творчого потенціалу. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема організації дозвіллєвої 
діяльності учнівської молоді не є новою й 
досліджується різними вченими. Так, саме 
поняття організації дозвіллєвої діяльності 
школярів також тлумачиться по-різному. 
Зокрема, М. Бушканець його визначає як 
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надання можливості кожному з них актив-
но проявити себе, виявити ініціативу, а не 
«споживати» підготовлені вчителем-вихо-
вателем, культосвітнім працівником заходи 
[2]; Г. Волощенко в організації дозвіллє-
вої діяльності учнів вбачає процес вмілого 
тактовного «переходу» їх від простих форм 
діяльності до дедалі більш складних, від па-
сивного відпочинку до виховання глибоких 
соціальних і культурних устремлінь, від па-
сивного засвоєння культурних цінностей – 
до багатогранної самостійної творчості [3]; 
Т. Черніговець досліджуване поняття тлу-
мачить як процес наповнення вільного часу 
учнів змістом, що особливо сприяє форму-
ванню в них духовності, національної свідо-
мості, загальнолюдських якостей, творчих 
здібностей [5].

Конструктивним у контексті нашого до-
слідження є визначення організації куль-
турно-дозвіллєвої діяльності учнів, за-
пропоноване І. Бойчевим: це двобічний 
процес, в якому опосередкований педаго-
гічний вплив учителя органічно поєднуєть-
ся з активною самодіяльністю учнів, їхньою 
свободою у виборі видів і форм дозвілля та 
способів заповнення його змісту [1]. 

Ми визначаємо дозвіллєву діяльність 
молодших школярів як активне, самоді-
яльне, креативне проведення учнями сво-
го вільного часу, вибір ними форм і видів 
дозвілля, його змістового наповнення, що 
безперечно залежить від впливу учителя, 
його керування цим процесом. 

Важливою є також думка вчених про те, 
що саме організація культурно-дозвіллєвої 
діяльності є наслідком конструктивного по-
долання наявного протиріччя між співвід-
ношенням бажання учнів, їхнім прагненням 
самостійно задовольнити потреби й інтере-
си у вільний час та відсутністю в них життє-
вого досвіду, знань, умінь і навичок щодо їх 
повноцінної реалізації в дозвіллєвій сфері 
життєдіяльності (Б. Грушин) [4].

Питання специфіки особистісного 
розвитку людини у сфері вільного часу 
досліджували М. Аріарський, В. Піча, 
Ю. Стрельцов, В. Тріодін; зміст, фор-
ми та методи організації дитячого до-
звілля відображені в наукових доробках 
Н. Путіловської, В. Ручкіної, Т. Сущенко, 
С. Ашмакова; над розробкою нових форм 
культурно-дозвіллєвої діяльності дітей 
працювали Д. Дондурей, В. Розін, С. Го-
нчарук; роль позакласної роботи зі шко-
лярами з’ясовували В. Коротеєва, С. Лит-
виненко, Г. Майборода, Н. Чернуха. 

Над проблемою оптимізації виховного 
процесу загалом і дозвіллєвої діяльності зо-
крема працювали І. Бех, А. Богуш, В. Кузь, 
О. Савченко, О. Сухомлинська тощо.

Отже, питання оптимізації дозвіллєвої 
діяльності школярів, підготовки педагогів 
до її організації конструктивно досліджува-
лись психологами, педагогами, соціолога-
ми, культурологами. Однак певною мірою, 
на нашу думку, поза увагою вчених зали-
шився діагностичний аспект підготовлено-
сті майбутніх учителів до організації дозвіл-
лєвої діяльності молодших школярів. 

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдання 
дослідження, яке полягає в розкритті ме-
тодичних основ експериментального до-
слідження реального стану підготовленості 
студентів – майбутніх учителів початкової 
школи до організації дозвіллєвої діяльності 
молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналізуючи методичні засади екс-
периментального дослідження реального 
стану підготовленості майбутніх учителів 
початкової школи до організації дозвіллє-
вої діяльності молодших школярів, доціль-
но розкрити специфічні особливості доз-
віллєвої діяльності в середовищі молодших 
школярів. Як зауважує І. Бойчев, специфі-
ка організації культурно-дозвіллєвої діяль-
ності зумовлена особливостями її об’єкта 
(який одночасно є суб’єктом вільного ви-
бору змісту, форм і видів дозвілля) – учнів, 
характером їхнього дозвіллєвого спілку-
вання (високий рівень психологічної суміс-
ності, взаєморозуміння і поваги, чуйність, 
виключення безапеляційного вказівного 
тону) з учителем (як носія соціокультурно-
го досвіду і посередника поміж дитиною і 
культурою, тобто суб’єкта педагогічного 
супроводу й опосередкованого керівни-
цтва), змістом («будівельний матеріал» для 
педагогічного проектування й засвоєння 
учнями) та засобами педагогічного впливу 
(форми, методи, прийоми) [1].

На нашу думку, провідними засадами 
в організації дозвіллєвої діяльності молод-
ших школярів мають стати: рівноправність 
усіх її учасників, добровільність, змагаль-
ність, ігрова спрямованість, театралізація 
та імпровізація. 

Підготовка вчителя до ефективної ор-
ганізації дозвіллєвої діяльності молодших 
школярів є складним процесом, який пе-
редбачає не лише оволодіння студентом 
системою знань про дозвілля, його види та 
форми, особливості його організації серед 
молодших школярів, а набуття майбутнім 
учителем досвіду такої організації дозвіл-
ля, формування вмінь взаємодіяти зі шко-
лярем, організаторських умінь. Важливим 
елементом у підготовці майбутнього вчите-
ля до організації дозвіллєвої діяльності мо-
лодших школярів є його вмотивованість до 
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такої діяльності, наявність у нього потреби 
взаємодіяти з дітьми, разом із ними прово-
дити вільний час. Ще одним компонентом 
у системі підготовки майбутнього вчителя 
є формування особистісних і професій-
них якостей, які б давали змогу успішно 
здійснювати дозвіллєву діяльність. Йдеть-
ся, насамперед, про формування здатно-
сті майбутнього вчителя аналізувати влас-
ну готовність до професійної діяльності, 
об’єктивно оцінювати свої знання та вмін-
ня, корегувати їх, самовдосконалюватись. 
У цьому контексті надзвичайно важливими 
є творчість особистості вчителя, його кому-
нікативність. 

Таким чином, процес підготовки майбут-
нього вчителя початкової школи до органі-
зації дозвіллєвої діяльності молодших шко-
лярів нами подано на рисунку 1. 

Згідно зі структурою процесу підготов-
ки майбутніх учителів початкової школи 
до організації дозвіллєвої діяльності для 
діагностики реального стану досліджува-
ної проблеми нами були визначені, відпо-
відно, чотири критерії: мотиваційний, піз-
навальний, діяльнісний та особистісний. 
Кожен із визначених критеріїв вимагав ви-
бору відповідних показників, за проявами 
та інтенсивністю яких можна судити про 
той чи інший рівень підготовленості сту-
дентів до організації дозвілля дітей. Так, 
показниками мотиваційного критерію слу-
гували: мотиви студентів, що впливають 
на їх бажання організовувати дитяче до-
звілля, а також їхнє ставлення до профе-
сії вчителя й усвідомлення ролі та місця 
в організації дозвіллєвої діяльності мо-
лодших школярів. Пізнавальний критерій 
містить такі показники, як: знання сту-
дентів сутності дозвілля, специфіки доз-
віллєвої діяльності дітей, її видів, змісту, 
форм і методів дозвілля, принципів успіш-
ної організації дозвіллєвої діяльності, а 
також володіння студентами креативним 
мисленням і вмінням впливати на особи-
стість дитини. Показниками діяльнісного 
критерію ми визначили: наявність у сту-
дентів організаторських, комунікативних 
умінь, вміння моделювати різні дозвіллєві 
заходи; використовувати дозвіллєву діяль-
ність в організації навчально-виховного 
процесу в початковій школі. До показників 
особистісного критерію нами віднесено: 
наявність у студентів уміння аналізувати, 
координувати й прогнозувати дозвіллє-
ву діяльність дітей молодшого шкільно-
го віку, коригувати її результати, а також 
сформованість позитивних особистісних і 
професійних якостей майбутнього вчителя 
(творчості, емпатійності, доброти, любові 
до дітей тощо). 

Визначені критерії й показники підготов-
леності майбутніх учителів до організації 
дозвіллєвої діяльності молодших школярів 
є підґрунтям для дослідження реального 
стану їх професійної підготовки до цього 
напряму роботи. Нами було визначено три 
рівні підготовленості майбутніх учителів по-
чаткової школи до організації дозвіллєвої 
діяльності: репродуктивний, продуктивний 
і творчий рівні.

Зупинимося детальніше на аналізі рів-
нів підготовленості майбутніх учителів по-
чаткової школи до організації дозвіллєвої 
діяльності молодших школярів та характе-
ристиці методів дослідження. 

До репродуктивного рівня віднесено 
студентів, які не мають стійкого позитив-
ного ставлення до вчительської діяльності 
й внутрішньо невмотивовані до організа-
ції дозвіллєвої діяльності дітей молодшого 
шкільного віку. Відповідно, їхні знання є по-
верхневими, а креативне мислення – ситу-
ативним. Ці студенти не володіють прийо-
мами впливу на інших людей загалом і на 
дітей зокрема. Організаторській й комуніка-
тивні вміння в студентів сформовані недо-
статньо, у них відсутні вміння моделювати 
дозвіллєві ситуації, а також використовува-
ти дозвіллєву діяльність у навчально-вихов-
ному процесі початкової школи. Майбутні 
вчителі не вміють аналізувати, координува-
ти й прогнозувати результати дозвіллєвої 
діяльності молодших школярів, корегувати 
ці результати; в них недостатньо сформо-
вані особистісні та професійні якості. 

Продуктивний рівень характерний для 
студентів, які мають зовнішню та частково 
внутрішню мотивацію організації дозвілля 
молодших школярів і недостатньо ґрунтов-
ні знання, мають креативне мислення та 
ситуативно володіють прийомами впливу 
на дітей; у студентів – майбутніх учителів 
частково сформовані комунікативні й орга-
нізаторські здібності, а також вони володі-
ють певними вміннями організовувати різні 
дозвіллєві заходи, моделювати дозвіллє-
ві ситуації та ситуативно використовувати 
дозвіллєву діяльність у навчально-вихов-
ному процесі початкової школи. Майбутні 
вчителі початкової школи мають елемен-
тарні вміння аналізувати, координувати й 
прогнозуватиы результати дозвіллєвої ді-
яльності молодших школярів, певною мі-
рою корегувати ці результати. У студентів 
із продуктивним рівнем підготовленості до 
організації дозвіллєвої діяльності молод-
ших школярів сформовані особистісні (лю-
бов до дітей, повага дітей, ініціативність, 
творчість) та професійні якості. 

Творчий рівень підготовленості майбут-
ніх учителів початкової школи до організації 
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дозвіллєвої діяльності молодших школярів 
характеризується наявністю стійкого пози-
тивного ставлення до вчительської діяльно-
сті та внутрішньою мотивацією організації 
дозвілля дітей, усвідомленням організації 
дозвіллєвої діяльності молодших школя-
рів як важливої складової частини профе-
сійної діяльності. Студенти мають глибокі 
й ґрунтовні знання, креативне мислення, 
вміють впливати на дитину, мобілізуючи її 
до активного дозвілля, вміють продуктив-
но використовувати дозвіллєву діяльність 
в  організації навчально-виховного процесу 
в початковій школі. Майбутні учителі воло-
діють достатніми вміннями аналізувати, ко-
ординувати, прогнозувати й корегувати ре-
зультати дозвіллєвої діяльності. Студентам 
властиві вміння об’єктивно оцінювати свою 

готовність до організації дозвілля учнів мо-
лодших класів. У студентів сформовані по-
зитивні особистісні й професійні якості.

Заради дослідження реального стану 
підготовленості майбутніх учителів почат-
кової школи доцільними, на нашу думку, 
є методи: бесіда, спостереження, аналіз 
студентських робіт, анкетування, моделю-
вання дозвіллєвих ситуацій і заходів, а та-
кож психодіагностичні методики (діагнос-
тика лідерських здібностей (Є. Жариков, 
Є. Крушельницький), методика на вияв-
лення комунікативних та організаторських 
здібностей (КОЗ-1), Який ваш творчий по-
тенціал? (Н. Кіршева, Н. Рябчикова), діа-
гностика мотивації до професійної діяль-
ності (методика К. Земфір у модифікації А. 
Реана) тощо.

Рис. 1. Структура підготовки вчителя початкової школи до організації дозвіллєвої 
діяльності молодших школярів

Підготовка до організації дозвіллєвої діяльності
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Висновки з проведеного досліджен-
ня. Готовність майбутнього фахівця до 
успішного виконання професійних обов’яз-
ків є складним особистісним утворенням, 
яке інтегрує в собі не лише компетентніс-
ну, але й психологічну складові частини. 
Йдеться про те, що фахівець, виконую-
чи якісно й професійно свою роботу, має 
отримувати задоволення від неї й іншим 
навколо себе створювати позитивне сере-
довище. Особливо важливою є така готов-
ність майбутнього вчителя до педагогічної 
діяльності, адже саме вчитель працює з 
іншими людьми, дітьми й позитивні емоції 
є обов’язковою умовою їхнього успішно-
го навчання. Важливою складовою части-
ною професійної діяльності вчителя є ор-
ганізація дозвілля дітей. Тому важливим 
завданням у системі професійної освіти є 
підготовка майбутнього вчителя початкової 
школи до організації дозвіллєвої діяльності 
молодших школярів. 

Процес підготовки майбутнього вчителя 
до організації дозвілля дітей є складним 
процесом, який триває протягом усього 
періоду навчання у вищій школі і перед-
бачає активну участь студента у навчаль-
но-виховному процесі, громадській діяль-
ності, позааудиторній роботі. 

Дослідження реального стану підго-
товленості майбутніх учителів початкової 
школи до організації дозвіллєвої діяльно-
сті молодших школярів дає змогу з’ясу-
вати недоліки в організації навчально-ви-
ховного процесу у вищій школі, а також 

дослідити фактори, які позитивно вплива-
ють або ж, навпаки, гальмують формуван-
ня готовності студентів до професійної  
діяльності. 

Подальшого дослідження потребує роз-
роблення моніторингового інструментарію 
для дослідження якості підготовки май-
бутніх учителів до майбутньої професійної  
діяльності загалом і до організації дозвіл-
лєвої діяльності молодших школярів зокре-
ма.
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ

Діденко Є.П., аспірант кафедри
хімії та методики викладання хімії

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

У статті порушено проблему підготовки майбутніх товарознавців-експертів до ведення дослідниць-
кої діяльності з обраного фаху, визначені критерії та показники сформованості дослідницької ком-
петентності майбутніх товарознавців-експертів. У результаті аналізу науково-методичної літератури 
з’ясовано, що до критеріїв сформованої дослідницької компетентності майбутніх товарознавців-екс-
пертів доцільно віднести мотиваційний, когнітивний, діяльнісний і рефлексійний. Рівнями сформова-
ності дослідницької компетентності майбутніх товарознавців-експертів визначено високий, середній та 
низький. Висновки, що представлені в результаті дослідження, отримані шляхом аналізу й експертної 
оцінки досліджуваних показників.

Ключові слова: критерії та показники, дослідницька компетентність, майбутні товарознавці-екс-
перти.

В статье затронута проблема подготовки будущих товароведов-экспертов к ведению исследова-
тельской деятельности по выбранной специальности, определены критерии и показатели сформиро-
ванности исследовательской компетентности будущих товароведов-экспертов. В результате анализа 
научно-методической литературы установлено, что к критериям сформировавшейся исследователь-
ской компетентности будущих товароведов-экспертов целесообразно отнести мотивационный, когни-
тивный, деятельностный и рефлексивный. При этом уровнями сформированности исследовательской 
компетентности будущих товароведов-экспертов являются высокий, средний и низкий. Выводы, пред-
ставленные в результате исследования, получены путем анализа и экспертной оценки исследуемых 
показателей.

Ключевые слова: критерии и показатели, исследовательская компетентность, будущие товаро-
веды-эксперты.

Didenko Ye.P. CRITERIA AND INDICATORS OF THE FORMING RESEARCH COMPETENCE  
THE FUTURE COMMODITY RESEARCHERS

The article raises the problem of preparing future commodity experts to conduct research on the chosen 
specialty, defined criteria and indicators of the formation of research competence of future commodity experts. 
As a result of the analysis of scientific and methodological literature it became clear that the criteria of the 
developed research competence of future commodity experts should include motivational, cognitive, activity 
and reflection. The levels of the formation of the research competence of future commodity experts are high, 
medium and low. The conclusions presented in the result of the study are obtained by analysis and expert eval-
uation of the studied indicators.
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Постановка проблеми. Інтенсивні змі-
ни сучасного суспільства неминуче по-
значаються на системі професійної освіти 
країни. Сучасне суспільство висуває нові 
вимоги до випускника: мобільність, креа-
тивність, високий рівень професійної підго-
товки, готовність до самовдосконалення та 
самоосвіти, наявність мотивації до здійс-
нення дослідницької діяльності. До першо-
чергових критеріїв конкурентоспроможно-
сті молодого фахівця на сучасному ринку 
праці відносять вміння самостійно здобу-
вати необхідні знання та застосовувати їх 
в обраній сфері діяльності, здатність до 
нестандартних рішень під час розв’язання 
професійних задач, креативне мислитення. 
Перелічені навички та вміння формуються в 
студентів у процесі здійснення дослідниць-
кої діяльності.

Залучення майбутніх товарознавців-екс-
пертів до проведення різнопланових науко-
вих досліджень з обраного фаху має велике 
значення в процесі формування висококва-
ліфікованого та конкурентоспроможного 
фахівця в галузі товарознавства. Розумін-
ня суті явищ екологічного, соціального, 
економічного характеру, інноваційне вирі-
шення професійних задач стає можливим 
за умови оволодіння методами наукового 
пізнання, розуміння логіки дослідницького 
процесу та його подальшого аналізу й про-
гнозування розвитку. Адже студент-дослід-
ник одночасно збагачується аналітичними 
вміннями та професійними цінностями для 
здійснення подальшої продуктивної про-
фесійної діяльності [1, с. 78].

Теоретичне осмислення природи до-
слідницької компетентності майбутніх то-
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варознавців-експертів дозволяє зазначити, 
що це явище є складним духовно-функціо-
нальним утворенням особистості, що доз-
воляє експериментальним шляхом розв’я-
зувати професійні завдання різного рівня 
складності. Це спонукає сучасну педагогіч-
ну науку до більш ґрунтовного вивчення до-
слідницької компетентності майбутніх това-
рознавців-експертів.

Провести якісний аналіз стану сфор-
мованості дослідницької компетентності 
майбутніх фахівців у галузі товарознавства 
можна за умови визначення критеріїв і по-
казників досліджуваного явища. Стосовно 
цього С. Гончаренко наголошує, що дослі-
дження будь-якого явища можна здійсни-
ти за допомогою певних критерій – ознак, 
на підставі яких здійснюється його оцінка  
[10, с. 163].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема формування дослідницької 
компетентності майбутніх фахівців цікавить 
багатьох дослідників. У контексті сучасної 
парадигми вищої освіти України поняття 
«дослідницька компетентність» викликає 
чимало дискусій серед науковців. Це пов’я-
зано не лише з різним баченням науков-
ців передумов формування дослідницьких 
умінь, навичок студентів, а й із психологіч-
ними особливостями формування дослід-
ницької компетентності майбутніх фахівців. 
Дослідницька компетентність є ключовою, 
бо процес її формування часто супрово-
джується застосуванням аналітичних, кри-
тичних, комунікативних умінь.

Методологію та методи формування до-
слідницької компетентності досліджували: 
С. Білих, Е. Бережнова, В. Богословський, 
Н. Гафуров, В. Загвязінский, Н. Ільїна, 
В. Краєвський, О. Новиков, Т. Сальникова, 
А. Шаповалов, Е. Шашенкова, Т. Шипіло-
ва й ін. Проблемі формування готовності 
студентів до дослідницької діяльності при-
свячені праці A. Кірсанова, P. Низамова, 
Н. Нікандрова, Я. Пономарьова, А. Савен-
кова, A. Третьякової, Т. Шамової та ін. Пси-
холого-педагогічні основи дослідницької 
діяльності студентів розкрито в роботах 
С. Архангельського, В. Андреєва, Ю. Бабан-
ського, Е. Бершадської, М. Бершадського, 
Н. Важевського, В. Давидова, В. Розумов-
ського, В. Синенко, Е. Титова, М. Фірсова, 
А. Хуторського, І. Чечель та інших. 

Проблемі дослідницької компетентності 
майбутніх фахівців присвячено чимало нау-
кових досліджень. Так, питанню формуван-
ня дослідницької компетентності в профе-
сійній підготовці педагога присвячені праці 
О. Лекашевич, С. Маркової, З. Обліцової 
та ін.; проблема формування науково-до-
слідницької компетентності майбутніх офі-

церів-прикордонників у вищих військових 
навчальних закладах опрацьована І. Бехом; 
питання формування дослідницької ком-
петентності бакалаврів педагогічної освіти  
в умовах інформаційно-комунікаційного се-
редовища вивчала дослідниця Г. Скорняко-
ва.

Декілька дисертаційних робіт присвя-
ченовудосконаленню підготовки фахівців 
у галузі товарознавства та комерційної ді-
яльності (В. Апопій, Г. Багрій, Л. Карташо-
ва, С. Кожушко, Т. Крамаренко, О. Куклін, 
С. Мороз, Е. Морозова, Н. Ніколкіна, 
Ф. Панкратов, Ф. Половцева, Т. Русецька, 
С. Симчук, Р. Хайруллін, Р. Хизрич). Водно-
час аналіз наукової літератури показав, що 
проблема формування дослідницької ком-
петентності майбутніх товарознавців-екс-
пертів не була предметом окремого дослі-
дження і залишається неопрацьованою як у 
теоретичному, так і в практичному аспектах.

Постановка завдання. Метою статті є 
визначення критеріїв і показників сформо-
ваності дослідницької компетентності май-
бутніх товарознавців-експертів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз наукової психолого-педа-
гогічної літератури, що стосується нашого 
дослідження, та пілотажного опитування 
роботодавців Полтавської області, сфера 
діяльності яких пов’язана з виготовленням 
продуктів народного споживання та надан-
ням послуг щодо визначення їхньої якості, 
дозволив визначити критерії та показники 
сформованості дослідницької компетентно-
сті майбутніх товарознавців-експертів. Та, 
передусім, вважаємо за доцільне визначи-
ти окремі науково-педагогічні поняття, які 
будемо використовувати в дослідженні.

Довідникова література поняття «крите-
рій» (від грец. kriterion – засіб судження, 
мірило) визначає як ознаку, на підставі якої 
дається оцінка певного явища чи дії. Термін 
«показник» слугує для характеристики кон-
кретного прояву сутності якостей процесу 
чи явища і є складником критерію. Отже, 
критерій як характеристика педагогічного 
явища чи об’єкта може мати певну кількість 
показників. 

Так, на думку дослідниці І. Дичківської, 
«критерій» – характеристика властивості 
(якості) об’єкта, оцінювання якого можливе 
за одним зі способів вимірювання або за 
експертним методом» [2, с. 344].

Н. Кузьміна розглядає досліджуване по-
няття як основну ознаку, за якою з кола 
можливих варіантів обирається одне рі-
шення [6, с. 28].

У педагогічній теорії та практиці існують 
загальні вимоги до встановлення й обґрун-
тування критеріїв, а саме: 
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1) критерії мають відображати основні 
закономірності функціонування і розвитку 
досліджуваного явища; 

2) критерії мають відображати основ-
ні закономірності процесу формування та 
розвитку особистості; 

3) критерії повинні позитивно впливати 
на встановлення взаємозв’язку між всі-
ма складниками досліджуваної проблеми  
[3, с. 92]; 

4) критерії характеризуються окремими 
показниками, за якими можна судити про 
ступінь вираженості даного критерію; 

5) критерії відображають просторову та 
часову динаміку досліджуваної якості; 

6) кількісні та якісні показники мають ви-
ступати в комплексі [5, с. 140]. 

На думку М. Монахової, критерій є комп-
лексом основних показників, які відобра-
жають норму, вищий рівень розвитку від-
повідної ознаки [7, с. 6].

В. Калінін стосовно поняття «показник» 
зазначає, що це якісні або кількісні харак-

теристики рівня розвитку кожної якості, 
властивості, ознак об’єкта, що вивчається 
[4, c. 65]. 

С. Овчаров розглядає показник як ви-
мірювальну процедуру, завдяки якій мож-
на визначити ступінь і характер про-
яву ефективності відповідного критерію  
[8, с. 109]. 

Ми у своєму дослідженні будемо дотри-
муватися думки, що показники є характе-
ристиками прояву сформованості відповід-
ного критерію. 

Аналіз запропонованих підходів до дефі-
ніції понять «критерій» і «показник» дозво-
ляє зробити висновок про те, що критерієм 
науковці називають окремі характеристи-
ки досліджуваного об’єкта, за допомогою 
яких діагностується його рівень розвитку та 
функціонування, а показник використову-
ється як засіб якісної та кількісної характе-
ристики конкретного критерію. 

До основних критеріїв сформованості 
дослідницької компетентності віднесено: 

Таблиця 1
Критерії та показники сформованості дослідницької компетентності  

майбутніх товарознавців-експертів

№ Критерії  
сформованості Показники

Рівні сформованості
Високий  
рівень

Середній  
рівень

Низький  
рівень

1 Мотиваційний

Наявність мо-
тивів і потреб 
у розвитку 
дослідницьких 
умінь, веденні 
різнопланової 
дослідниць-
кої діяльності, 
саморозвитку та 
самовдоскона-
лення

Свідома потре-
ба в розвитку 
дослідницьких 
умінь, веденні 
різнопланової 
дослідниць-
кої діяльності, 
саморозвитку та 
самовдоскона-
лення

Усвідомлен-
ня важливості 
розвитку до-
слідницьких 
умінь, веденні 
різнопланової 
дослідниць-
кої діяльності, 
саморозвитку та 
самовдоскона-
лення

Відсутність 
інтересу до 
розвитку до-
слідницьких 
умінь, ведення 
різнопланової 
дослідниць-
кої діяльності, 
саморозвитку та 
самовдоскона-
лення

2 Когнітивний

Інформованість 
майбутніх фа-
хівців у сфері 
дослідницької 
діяльності з об-
раного фаху

Системна ін-
формованість 
із питань змі-
сту і технології 
дослідницької 
діяльності

Вибіркова ін-
формованість 
із питань змі-
сту і технології 
дослідницької 
діяльності

Загальна ін-
формованість 
із питань змі-
сту і технології 
дослідницької 
діяльності

3 Діяльнісний

Характер органі-
зації майбутніми 
товарознавця-
ми-експертами 
дослідницької 
діяльності

Творча організа-
ція дослідниць-
кої діяльності у 
сфері товароз-
навства

Конструктив-
на організація 
дослідницької ді-
яльності у сфері 
товарознавства

Репродуктив-
на організація 
дослідницької ді-
яльності у сфері 
товарознавства

4 Рефлексійний

Усвідомлен-
ня важливості 
дослідницької 
діяльності, умін-
ня аналізувати 
власний досвід 
і оцінювати ре-
зультати, уміння 
виправляти мож-
ливі помилки

Стійке усвідом-
лення важливо-
сті дослідницької 
діяльності, умін-
ня аналізувати 
власний досвід 
і оцінювати ре-
зультати, уміння 
виправляти мож-
ливі помилки

Часткове усві-
домлення 
важливості 
дослідницької 
діяльності, умін-
ня аналізувати 
власний досвід 
і оцінювати ре-
зультати, уміння 
виправляти мож-
ливі помилки

Відсутність 
усвідомлен-
ня важливості 
дослідницької 
діяльності, умін-
ня аналізувати 
власний досвід 
і оцінювати ре-
зультати, уміння 
виправляти мож-
ливі помилки
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– мотиваційний, що спрямований на 
виявлення мотивів і потреб студентів до 
розвитку дослідницьких умінь і практичних 
навичок, виявляє рівень досягнення моти-
вації у веденні дослідницької діяльності та 
професійної спрямованості, наявність цін-
нісного ставлення до обраного фаху;

– когнітивний, що передбачає наявність 
розвинених до певного рівня знань, які 
в основному формуються в процесі здобут-
тя фахової освіти та самоосвіти студентів; 
обізнаність у сфері експериментальних ме-
тодик, необхідних у процесі дослідницької 
діяльності.

– діяльнісний, що визначається якістю 
використання в процесі фахової підготов-
ки дослідницьких умінь, орієнтованих на 
подальшу професійну діяльність і особи-
стісно-професійний саморозвиток та само-
реалізацію; умінням розв’язувати типові та 
нестандартні професійні задачі, аналізува-
ти результати досліджень і власної діяль-
ності загалом;

– рефлексійний, який передбачає 
рефлексію щодо результатів науково-до-
слідницької діяльності, усвідомлення мож-
ливих наслідків і здійснення коригувальних 
дій на базі отриманого досвіду.

Визначивши критерії, ми виокремили три 
рівні сформованості дослідницької компе-
тентності майбутніх товарознавців-експер-
тів: достатній, середній, високий.

Кількісна оцінка кожного досліджувано-
го показника здійснювалася відповідно до 
спеціально розробленої шкали, що містить 
низку дискретних чисел (від 1 до 5), де 
«1» – відсутність досліджуваного параме-
тра, «3» – середній рівень розвитку дослі-
джуваного параметра, «5» – найвищий рі-
вень вияву досліджуваного параметра.

У дослідженні ми виходили з тієї позиції, 
що показники мають розкривати основні 
ознаки визначених критеріїв. Результати 
дослідження представлені в таблиці 1.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Отже, з урахуванням аналізу наукових 
джерел у статті представлено критерії та 

показники сформованості дослідниць-
кої компетентності майбутніх товарознав-
ців-експертів (мотиваційний, когнітивний, 
діяльнісний, рефлексійний). Досліджувані 
критерії відображають структурні компо-
ненти дослідницької компетентності. Ок-
реслені показники характеризують основні 
ознаки досліджуваних критеріїв із можли-
вістю їх вимірювання.
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КОЛІРНА МЕТОДИКА В НАВЧАННІ: ДО ПРОБЛЕМИ  
АКТИВІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПАМ’ЯТІ  

В СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Дяченко І.М., к. філос. н, доцент, 
доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін

КВНЗ «Житомирський медичний інститут»  
Житомирської обласної ради

У статті порушено проблему науково-практичного осмислення феномена кольору, його впливу на 
психофізичний, емоційний стан студентів медичних навчальних закладів. Визначається роль колірної 
методики в процесі активізації механізмів довгострокової пам’яті студентів медичних навчальних за-
кладів залежно від віку. Уточнюється зміст основних складників «комфортного колірного середовища 
навчання».

Ключові слова: медична професійна освіта, людина, колір, колірна методика, колірний клімат, ком-
фортний колірний клімат, комфортне колірне середовище, основні дидактичні властивості зорового 
сприймання кольорів .

В статье актуализируется проблема научно-практического осмысления феномена цвета, его влияния 
на психофизическое и эмоциональное состояние студентов медицинских учебных заведений. Опреде-
ляется роль цветовой методики в процессе активизации механизмов долгосрочной памяти у студентов 
медицинских учебных заведений. Уточняется содержание основных составляющих элементов «ком-
фортной цветовой среды обучения».

Ключевые слова: медицинское профессиональное образование, человек, цвет, цветовая методика, 
цветовой климат, комфортная цветовая среда обучения, основные дидактические свойства зритель-
ного восприятия цвета.

Diachenko I.M. COLOUR METHODOLOGY IN TEACHING: TO THE PROBLEM OF ACTIVATION 
OF MECHANISM OF LONG-TERM MEMORY OF STUDENTS OF MEDICAL EDUCATION INSTITU-
TIONS

The article raises the problem of scientific and practical comprehension of the phenomenon of color, its 
influence on the psycho physical, emotional state of students of medical educational institutions. The role of 
color method in the process of activating the mechanisms of long-term memory of students of medical ed-
ucational institutions depending on age is determined. Specifies the content of the main components of the 
“Comfortable Circular Learning Environment”.

Key words: medical professional education, person, color, color technique, color climate, comfortable 
color environment, comfortable color environment, main didactic properties of visual perception of colors.

Постановка проблеми. Актуальність 
проблеми психофізіологічних особливос-
тей сприйняття студентами-медиками 
кольорів та їх впливу на активізацію еле-
ментів навчально-пізнавального процесу 
обумовлена високими вимогами медичної 
професії до перцептивної сфери. Підго-
товка медичних фахівців пов’язана із про-
блемою професійного розвитку здатності 
медичного працівника тонко, професійно 
бачити, чути, тактильно відчувати, розріз-
няти запахи тощо. У процесі підготовки ме-
дичного працівника формується широкий і 
специфічний спектр цих професійних нави-
чок і вмінь: рухові, мануальні, сенсомоторні 
навички, перцептивні, інтелектуальні (або 
інструментально-розрахункові навички); 
медико-біологічні вміння; клінічні вміння.

Очевидно, що за допомогою зору люди-
на, зокрема й студент медичного навчаль-
ного закладу, одержує значну частину ін-

формації, яка необхідна для формування 
основних вмінь і навичок. Безумовно, ве-
лику роль у цьому процесі відіграє колір. 
Людина має здатність добре розрізняти 
кольори. Отже, загострюється проблема 
глибокого вивчення та практичного засто-
сування під час підготовки навчально-мето-
дичної літератури для студентів медичних 
закладів потенціалу кольору, його впливу 
на активізацію й ефективне застосування 
елементів пізнавального процесу, тобто 
уваги, пам’яті, мислення. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У світовій і вітчизняній літературі 
колір вивчався з різних аспектів: фізич-
ного (І. Ньютон, М. Ломоносов, Т. Юнг, 
Д. Максвелл, Дж. Гілд, Ч. Райт та ін.), фізі-
ологічно-психологічного (І.В. Гете, Г. Гель-
мгольц, Е. Герінг, А. Хард, Д. Хьюбел, 
Т. Вайзел та ін.), естетичного (Л. Мироно-
ва, М. Волков, Ж. Агостон, В. Кандінський, 
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Ф. Марк, Й. Іттена, С. Алексєєв, Г. Бєда, 
М. Кириченко, Ю. Кирцер, В. Ковальов, 
В. Кузін, А. Унковський, А. Яшухін та ін.). 
Проблема сутності кольору, його впливу 
на розвиток людини в напрямі осмислення 
феномена гармонії традиційно актуальна. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У розвитку уявлень про колір 
виокремлюється період Ренесансу (XIV – 
XVI ст.), коли колір втрачає символічне 
значення і виникають практичні живописні 
системи кольорів. Починаючи з епохи Про-
світництва (XVIII ст.), формується наукова 
основа осмислення кольору (І. Ньютон – 
природничо-наукова (фізична) основа 
класифікації кольорів за довжиною хвиль; 
І.В. Гете – психофізіологічна основа згід-
но із враженнями від кольорів; М. Ломо-
носов – трикомпонентна теорія колірного 
зору; куля Ф.О. Рунге – тривимірне розу-
міння кольору; ХІХ ст., Г. Гельмгольц – фі-
зіологічне представлення трьох основних 
кольорів для оптичного змішування;  
Е. Герінг – чотириколірна опонентна те-
орія фізіологічного кольоросприйняття;  
В. Бецольд – спроби дати правила колір-
ної гармонії).

Сучасність диференціює колірні систе-
ми залежно від практичного застосування 
(М.Е. Шеврель, В. Оствальд, А. Манселл, 
Й. Іттен, Г. Цойгнер, А. Хард, Шугаєв та 
ін..); дослідження механізмів зору людини 
(І. Рок, Я. Рабкін, Б. Теплов, Д. Хьюбел і 
Т. Вайзел та ін..) та зв’язків кольору із пси-
хікою (В. Бехтєрєв, М. Люшер, І. Єрма-
ков, Є. Мальцева, В. Каратигін, С. Дианин, 
В. Кауфман, В. Анісімов, С. Ейзенштейн, 
А. Біне, В. Сегален, Г. Аншюц, А. Веллек, 
Т. Карвоський та ін.); створення теорій ко-
лориту (В. Кандінський, М. Волков, О. За-
йцев, Л. Миронова та ін.). 

Нас переважно цікавить пізнаваль-
но-креативний потенціал кольору, що акти-
візує потенційне прагнення людини до кра-
си, порядку (гармоніі), узгодженості різних 
елементів в єдиному, цілому утворенні, що 
стимулює довгострокову пам’ять і активі-
зує інтелектуальну діяльність людини. 

Дію різних кольорів на психіку людини 
вивчали вчені різних епох. Так, в Античну 
епоху поняття «хроматизм» охоплює такі 
аспекти: колір як психічне, безпредметне, 
ідеальне; фарба як фізичне, предметне, 
матеріальне; вплив кольору на тіло люди-
ни як фізіологічне; емоції як їх інформацій-
но-енергетичне співвідношення.

Й. Гете, який вперше спробував охарак-
теризувати чуттєво-емоційний вплив не 
лише окремих кольорів, але й їх різнома-
нітних сполучень, вважав, що світло, колір 
і емоція є ланками одного ланцюга. Водно-
час він розрізняв дію кольору на організм 
людини (фізіологічне) і дію його на внутріш-
ній світ (психологічне). Й. Гете зазначав, що 
червоний і жовтий кольори веселять, збу-
джують енергію людини, тоді як синій колір 
засмучує [1, c. 285]. Якщо окремі кольори 
можуть викликати різноманітні емоції як по-
зитивні, так і негативні, то сполучення ко-
льорів, що відповідають принципу додатко-
вості, завжди сприймаються як гармонійні. 

Е. Герінгу людство зобов’язане де-
тальним аналізом значення для зорового 
сприйняття колірної пам’яті і константності 
кольору, дослідженнями процесів адаптації 
і ролі особистого досвіду в оцінюванні ко-
льору предметів за змін освітлення. Е. Ге-
рінг доводить, що око та мозок відчувають 
потребу в рівновазі (гармонії), яка пов’яза-
на з нейтральним сірим кольором. Наше 
око намагається відтворити стан рівнова-
ги. Те, що відбувається всередині органів 
зору, викликає відповідні психічні відчуття. 
У нашому чуттєво-оптичному приладі гар-
монія є психофізичним станом рівноваги, 
яку шукає мозк людини, запам’ятовуючи та 
відтворюючи ті блоки інформації, які до цих 
кольорів прив’язані.

Рис. 1. Поляризація емоційних оцінок  
щодо теплих і холодних полюсів спектра 

(за Л. Яньшиним) [3]
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Докази різної дії кольорів на осіб із різ-
ним характером наводилися В. Бехтер-
євим, Е. Гейлом, Е. Беббітом. Так, стан 
хворих, які страждають від меланхолії, по-
гіршувався в синіх і зелених кімнатах та 
значно покращувався в червоних. Зокрема, 
вони стверджують, що під тривалим впли-
вом синє-зелених кольорів і холерик може 
стати флегматиком. Зовнішній колір або 
знищує, або послабшує колір внутрішній. І 
кольори одягу, що ми обираємо, виховують 
та лікують нас. 

В. Бехтерєв досліджував вплив колірних 
відчуттів на швидкість психічних процесів і 
з’ясував, що проміння, яке перебуває в те-
плій частині спектра (оранжеве, червоне), 
оживляє, жовтий колір помітно не впли-
ває на психіку, зелений колір уповільнює 
психічні процеси, а фіолетовий гальмує 
їх. На підставі численних спостережень  
В. Бехтерєв дійшов висновку, що блакит-
ні кольори діють гальмуюче на збуджений 
психічний стан, рожеві – активізуючи діють 
у разі пригніченого стану [2] (рис. 1).

Отже, сприймаючи колір предмета, лю-
дина дістає уявлення й про інші його якості. 
Уявлення про зв’язок властивостей пред-
мета з його кольором викликає в гляда-
ча певні асоціації. Поступово зв’язок між 
предметом і властивим йому кольором 
розривається, колір починає ніби жити са-
мостійно. Утворюється своєрідна мова ко-
льору. 

У Шведському центрі кольору, створе-
ному 1967 р., під керівництвом А. Харда 
було розроблено нову інтерпретацію теорії 
Е. Герінга «Природна кольорова система» 
(Natural Colour System, NCS). В основу сис-
теми було покладено сприйняття кольору, 
притаманне психофізіології людини і від-
мінне від оцінки кольору як суто фізичної 
величини, коли його параметри фіксуються 
вимірювальним обладнанням. За А. Хар-
дом, сьогодні вже недостатньо вивчати ко-
лір лише як фізичне явище, необхідне ство-
рення об’ємної колірної мови, за допомогою 
якої людина могла б вільно висловлюва-
ти свої думки та бути зрозумілою іншими. 

Американські вчені Д. Хьюбел і Т. Вайзел 
досліджували взаємодію кольору та мозку 
загалом і механізм зору людини зокрема. 
Вони довели, що з очей у мозок надходить 
не інформація про червоний, синій і зеле-
ний кольори, а дані про градації світлості 
(тобто різницю світлого і темного) та про 
різницю зеленого – червоного і синього – 
жовтого.

Сьогодні в полі зору дослідників перебу-
ває не тільки фізична природа кольорів, їх 
класифікація, психологічна дія (Г. Фрилінг, 
К. Ауер, Г. Освальд, О. Іваницький, Ю. Поля-

ков, лікувально-діагностична система «Ман-
дрівник» та ін.), фізіологічний (Х. Вольфарт, 
Х. Плейшнер, А. Гольш, Д. Скот, А. Фер’є 
та ін.), емоційний (Р. Клікс, А. Холмогоро-
ва, Н. Гаранян та ін.), оздоровчий (Д. Ме-
лла, М. Дикун та ін.) і навіть шкідливий 
вплив кольорів на особистість. Нас більше 
цікавить вплив кольору на навчально-піз-
навальний та інтелектуальний процеси [4]. 

М. Чепига інформує, що сьогодні в літе-
ратурі затвердилася позиція щодо існуван-
ня трьох основних кольорів – червоного, 
жовтого, синього; трьох вторинних – оран-
жевого (червоний + жовтий), зеленого 
(жовтий + синій), фіолетового (червоний + 
синій) і третинних кольорів – жовто-оран-
жевого, червоно-оранжевого, червоно-фі-
олетового, синьо-фіолетового, синьо-зе-
леного, жовто-зеленого. Сучасні уявлення 
вчених, які досліджували кольорові проце-
си на клітинному рівні, підтвердили, що це 
дійсно так. Встановлено, що гангліозні клі-
тини, які сприймають у центрі рецептивно-
го поля червоний колір, на периферії поля 
сприймають зелений колір і навпаки. Спів-
відношення кольорів, які визначають різну 
чутливість нашої сітківки, забезпечує акти-
візацію зорової системи, а також активіза-
цію в мозку [5]. 

Усі кольори психофізично й енергетично 
впливають на людину, мають різну змістову 
характеристику: теплі (червоний, жовтий) 
і холодні (блакитний, синій, фіолетовий), 
активні (теплі), пасивні (холодні), важкі 
(темні) і м’які (світлі), відступаючі (холод-
ні) і наступаючі (теплі), попереджувальні 
(червоний, жовтий, зелений). Г. Фрилінг, 
К. Ауер 1973 р. запропонували класифіка-
цію кольорів за їхнім психологічним впли-
вом на людину, а також довели зв’язки між 
кольором і психологічними характеристи-
ками молоді [6] (табл. 1).

Усе це необхідно врахувати під час ви-
користання кольорових ліній в анкетах, 
виділення понять, підбору ілюстрацій для 
підручників, навчально-методичної літера-
тури. 

Підкреслимо, що, на нашу думку, ефек-
тивність перцептивного процесу, чуттєвого 
сприйняття інформації навчально-мето-
дичного посібника, підручника зумовлена 
використанням кольору не тільки для кон-
центрації уваги, активізації пам’яті, переве-
дення інформації в довгострокову пам’ять 
завдяки посиленню емоцій людини, а й 
для створення комфортного колірного се-
редовища навчання. «Комфортне колірне 
середовище навчання» – це інтегральний 
феномен, до складу якого входять «колір-
ний клімат», «комфортний колірний клімат», 
«колірний комфорт». 
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«Колірний клімат» – певне поєднання 
кольорів, яке характерне для конкретного 
об’єкта. Поєднання кольорів базується на 
результатах фізичних, психо-фізіологічних 
досліджень природи кольору і його різно-
плановому впливі на людину. Колірний клі-
мат – одна з головний умов ефективності на-
вчально-методичної літератури, підручників 
для студентів медичних закладів освіти.

«Комфортний колірний клімат» – понят-
тя, яке описує певне поєднання кольорів, 
які використовуються в інформаційному 
просторі підручника (навчально-методич-
них посібників), за якого всі механізми зору 
людини (студента) працюють в оптималь-
ному режимі. Створює сприятливі умови 
для прояву фізіологічних механізмів зору; 
позитивно діє на емоційну, інтелектуальну, 
діяльнісну сфери людини, укріплюється її 
здоров’я. Комфортний колірний клімат від-
різняється від звичайного колірного клімату 
вищим рівнем використання відомого лю-
дині потенціалу кольору як за змістом, так 
і за інтенсивністю в процесі адекватного 
перцептивного віддзеркалення і пізнання 
об’єктів світу. Головна ознака – стійке від-
чуття комфорту від взаємодії (роботи) сту-
дента з підручником і будь-якою навчаль-
но-методичною літературою.

«Колірний комфорт» – поняття, яке по-
значає сферу взаємодії людини, об’єкта 
(підручник, навчально-методичний посіб-
ник) із кольором. Це поняття позначає вже 
результат поєднання кольорів, який відо-
бражає якість перцептивного процесу, ви-
соку міру інтеграції людини і кольору об’єк-
та (учбового матеріалу).

Для покращення умов сприйняття зо-
рової навчальної інформації ми рекомен-
дуємо використовувати потужні зорові 
подразники так, щоб вони не маскували, 
а підкреслювали форму складових частин 
об’єкта, що вивчається, і тим самим спри-
яли зосередженню уваги студентів саме 
на навчальній інформації. Для цього тре-
ба задіяти забарвлення (колір), який є для 
нас і найбільш доступним, і ефективним, 
як виявилося в контексті проаналізованих 

наукових досліджень щодо впливу кольору 
на пам’ять, емоції та ін. людини, способом 
збільшення подразнюючої сили, що виді-
ляє форму та її елементи. Колір привертає 
увагу студентів і в поєднанні з формою, яку 
він покриває, дає інформацію, що зали-
шає помітні враження в пам’яті, як довели 
дослідження сучасних науковців України,  
Німеччини та Великобританії.

На основі теоретичних і експеримен-
тальних досліджень О. Дьомін, О. Романюк  
[7, с. 63–67] виявили основні дидактичні 
властивості зорового сприймання кольо-
рів, які ми рекомендуємо застосовувати  
в підручниках (навчально-методичних по-
сібниках), а саме: здатність зорового ана-
лізатора до розвитку зорового сприйман-
ня інформації, підсиленої за допомогою 
кольорів; здатність людського ока надій-
но відрізняти понад 50 відтінків кожного 
кольору; здатність активних (теплих або 
стимулюючих) кольорів маскувати зорову 
навчальну інформацію; здатність пасивних 
(дезінтегруючих) кольорів викликати зайву 
напругу очей і, як наслідок, їх швидку вто-
му; схильність контрастного забарвлення 
до спотворення зорової інформації в про-
цесі її сприймання; здатність нейтральних 
кольорів сприяти спокійній роботі зорово-
го аналізатора протягом тривалого часу; 
формування готовності зорового аналіза-
тора до сприймання кольорів у поєднанні 
з формами, які відображають зміст зорової 
інформації

Карти й ілюстрації варто підбирати за 
правилами, що відображають закономір-
ності сприймання кольорів зоровими ана-
лізаторами, а саме: застосовується в ос-
новному спокійне, не пасивне і неяскраве 
забарвлення; кожна складова частина 
об’єкта має свій колір; основні деталі, що 
належать до однієї частини об’єкта, виділя-
ються відтінками або світлішим забарвлен-
ням; для забарвлення частин об’єкта, що 
має найбільшу площу поверхні наочного 
матеріалу підручника (навчально-методич-
ного посібника), підбирався нейтральний 
колір (зелений усіх відтінків, голубий і жов-

Таблиця 1

Вік, роки Улюблений колір Колір, що викликає  
негативне ставлення

Психічний стан,  
що переважає

4–10 Червоний, пурпуровий, 
рожевий, бірюзовий

Чорний, темно-коричне-
вий, сірий

Перебування в казковому 
світі

11–12 Зелений, жовтий,  
червоний

Оливковий, пастельний, 
бузковий

Переважає чуттєве  
сприйняття світу

13–16 Ультрамарин, синій, оран-
жевий (зелений) Фіолетовий, бузковий

Раціональний підхід  
до сприйняття світу,  

розвиток самосвідомості

17–19 Червоно-оранжевий Пурпуровий, рожевий Інстинктивно цілеспрямова-
но сприятливий
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тий, відтінки яких прилеглі до зеленого); 
частина, деталі якої займають найменшу 
площу, фарбується в найактивніший ко-
лір з основних кольорів, які сприймає око 
людини (з відібраної для посібника гами 
кольорів); деталі, які є дуже малими ділян-
ками поверхні, забарвлюють яскравими 
кольорами активної гами (червоний, роже-
вий, оранжевий і яскраві відтінки жовтого). 
Малі розміри поверхні, відбиваючи промінь 
активної гами, створюють малий пучок про-
меневої енергії, який добре привертає до 
себе увагу, але його потужність настільки 
незначна, що не може перешкодити сприй-
манню сусідніх деталей, розфарбованих 
у нейтральні кольори; розрізи фарбуються 
в той колір, яким забарвлено всю поверх-
ню розрізаної деталі. Фарбування розрізу 
в інший, ніж деталь, колір несе студенту 
неправильну зорову інформацію. Деталь і 
її розріз сприймається як дві різні деталі.

Під час використання таблиць як носі-
їв інформації враховували: найефективні-
ші способи виділення головного об’єкта 
таблиці – це контрастний колір у чорній 
рамці, яскравий колір, чорна рамка, рамка 
контрастних кольорів; об’єкти таблиці кра-
ще розміщувати по горизонталі, вертикалі 
або діагоналі; необхідно застосовувати на-
півжирні шрифти; співвідношення ширини 
букви до висоти має бути 2 : 3, а співвід-
ношення товщини рамки до висоти – 1 : 6 
для прямої контрастності (темні літери на 
світлому фоні); найкраще сприймаються 
об’єкти, які розміщені в лівому верхньо-
му кутку, угорі й у центрі таблиці; гірше 
сприймаються об’єкти, розміщені в нижній 

частині таблиці, особливо в правому ниж-
ньому кутку; найважливіші ділянки таблиці 
необхідно виділити кольорами, які привер-
тають увагу зору, тобто яскраво-червони-
ми, яскраво-рожевими.

Очікувані результати. Використання 
кольорової методики в навчально-мето-
дичній літературі, підручниках сприяє ство-
ренню інноваційно-психологічного клімату, 
активізує когнітивний, емоційно-оцінковий, 
вчинково-креативний, спонтанно-духовний 
механізми довгострокової пам’яті студен-
та, оптимізує навчальний процес та підви-
щує ефективность засвоєння навчального 
матеріалу.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Гете И.В. Статьи и мысли об искусстве /  

И.В. Гете. – М. ; Л. : Издательство «Искусство»,  
1936. – 412 с.

2. Бехтерев В. Объективная психология / В. Бехте-
рев. – М.: Наука, 1991. – 475 с.

3. Яньшин П. Индивидуальные различия и ха-
рактеристики цветового восприятия / П. Яньшин // 
Нейропсихология и психофизиология индивидуаль-
ных различий : [коллективная монография] ; ред.  
Е. Хомской, В. Москвина. – М. ; Оренбург : ООИПКРО, 
2000. – С. 76–93.

4. Дьомін О., Романюк О. Дидактичні властивості 
здорового сприймання кольорів із наочних посібників / 
О. Дьомін, О. Романюк // Нові технології і навчання. – 
К., 2000. – Вип. 25. – С. 63–67.

5. Чепига М., Чепіга С. Стимуляція здоров’я та інте-
лекту / М. Чепіга, С. Чепіга. – К. : 3нання, 2006. – 347 с. 

6. Фрилинг Г., Ауэр К. Человек – цвет – про-
странство / Г. Фрилинг, К. Ауэр. – М. : Стройиздат,  
1973. – 141 с.



140 Педагогічні науки

Випуск LXXIХ. Том 1. 2017

УДК 371.398

ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
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У статті за результатами аналізу наукових праць охарактеризовано та розкрито сутність поняття 
«інформальна освіта». Висвітлено необхідність розвитку сучасної освіти та проаналізовано вплив ін-
формальної освіти на професійний розвиток фахівців. 

Ключові слова: інформальна освіта, професійний розвиток, неперервна освіта, самоосвіта, тран-
сформація.

В статье по результатам анализа научных работ охарактеризована и раскрыта сущность понятия 
«информальное образование». Показана необходимость развития современного образования и проана-
лизировано влияние информального образования на профессиональное развитие специалистов.

Ключевые слова: информальное образование, профессиональное развитие, непрерывное образова-
ние, самообразование, трансформация.

Zhukevych I.P. INFORMAL EDUCATION AS FACTOR FOR TRANSFORMATION OF MODERN  
EDUCATION

In the article, based on the results of the analysis of scientific papers, the essence of the concept of “informal 
education” is characterized and disclosed. The need for the development of modern education is highlighted 
and the influence of informal education on the professional development of specialists is analyzed.

Key words: informal education, professional development, lifelong education, self-education, transformation.

Постановка проблеми. Сучасна освіта 
переживає етап фундаментальних тран-
сформацій, що характеризуються непе-
рервністю та змінюваністю, тому модер-
нізація освіти повинна орієнтуватися на 
задоволення потреб особистості та су-
спільства. У сучасному світі перспективи 
розвитку освіти дорослих визначаються 
інноваційними підходами, ключовим мо-
ментом яких є неперервність освіти. Роз-
ширення освітнього простору та стратегій 
привело до виникнення концепцій інфор-
мальної освіти та нових моделей професій-
ного розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема інформальної освіти стала 
предметом зацікавленості цілої низки на-
уковців. Так, важливими для дослідження 
даної проблеми є праці С. Вершловсько-
го, М. Горшкова, С. Зміїва, О. Лазоренка, 
Л. Лук’янової, С. Сисоєвої, Л. Сігаєвої та 
інших. У ст. 8 Закону «Про освіту» зазначе-
но, що особа реалізує своє право на освіту 
впродовж життя шляхом формальної, не-
формальної й інформальної освіти та ви-
значає інформальну освіту (самоосвіту) як 
освіту, яка передбачає самоорганізоване 
здобуття особою певних компетенцій, зо-
крема й під час повсякденної діяльності, 
пов’язаної із професійною, громадською 
або іншою діяльністю, родиною чи дозвіл-
лям. А також у даній статті Закону зазначе-
но, що результати навчання, здобуті шля-
хом неформальної та/або інформальної 

освіти, визнаються в системі формальної 
освіти визначеним законодавством поряд-
ком. Органи державної влади й органи міс-
цевого самоврядування створюють умови 
для формальної, неформальної та інфор-
мальної освіти дорослих (ст. 18). 

Постановка завдання. Головною метою 
роботи є характеристика й аналіз поняття 
«інформальна освіта» та впливу такої освіти 
на професійний розвиток особистості. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З огляду на новітні вимоги до сис-
теми освіти, консерватизм сучасної освіти 
та невідповідність європейським освітнім 
стандартам, потребують нагального ви-
рішення питання трансформації сучасної 
освіти в Україні, її переходу від застарілої 
моделі вищої освіти до неперервної освіти, 
а саме до інформальної освіти. Це вимагає 
змін у структурі навчального процесу, тоб-
то коригування кількості годин аудиторного 
і самостійного навчання та технології на-
вчально-методичного забезпечення, засто-
сування експериментальних методів тощо.

Для повного осмислення феномена ін-
формальної освіти як способу самореа-
лізації особистості необхідно розглянути 
його в історично-педагогічному аспекті. 
Інформальна освіта найдревніша з відомих 
людству форм освіти, зразки якої дійшли 
до нас у вигляді історичних документів, де 
розповідається про діяльність давніх учи-
телів. Така освіта мала характер безпосе-
реднього спілкування на міжособистісному 
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та суспільному рівнях між учнем і вчите-
лем. Інформальна освіта надавала цьому 
спілкуванню незвичайної спрямованості та 
певного сакрального смислу. Учитель був 
для своїх учнів не тільки комунікатором, 
який транслював певні знання, але й осо-
бистістю, яка має харизму, здатною під час 
мовної взаємодії використовувати різні не-
традиційні для свого часу форми та методи 
досягнення результатів спільної пізнаваль-
ної діяльності. Кожна епоха накладала свій 
відбиток на характер транслювання інфор-
мальної освіти, тому її розвитку сприяли 
нові форми суспільного об’єднання людей 
[11]. Інформальна освіта стає актуальною 
як потужний освітній потенціал суспільства 
в системі неперервного навчання. «Інфор-
мальна освіта» є загальним терміном для 
освіти поза межами освітнього середови-
ща: індивідуальна пізнавальна діяльність; 
самоосвіта, яка реалізується через активну 
діяльність студентів у соціумі; професійне 
спілкування; відвідування майстер-класів, 
тренінгів тощо.

Багато американських дослідників не 
погоджуються з терміном «інформаль-
на освіта», бо вважають, що навчання на 
робочому місці побудоване на формаль-
них домовленостях між співробітниками, 
тому вживання цього терміна неправильне  
[12; 13; 14].

Полікультурна модель освіти супрово-
джується виникненням нових інституційних 
форм і, відповідно, розширенням понятій-
но-категоріального апарату. Поняття «ін-
формальна освіта» на сучасному етапі роз-
витку педагогічної науки не має стійкого 
класичного визначення. Відомо, що інфор-
мальна освіта спрямована на створення 
необхідних умов для становлення мобіль-
ної особистості, спрямованої на внутрішнє 
самовдосконалення, на основі стабільних 
загальнолюдських цінностей і потреб в са-
морозвитку, тобто здатності ставити перед 
собою мету та відносно легко приймати 
життєво важливі рішення [10, с. 57–64]. 
Інформальна освіта є індивідуальною піз-
навальною діяльністю, яка супроводжує 
повсякденне життя громадян і необов’яз-
ково має цілеспрямований характер. Ін-
формальну освіту можна також визначати 
як спонтанне утворення індивіда, в основі 
якого лежить його власна активність, само-
ствердження і самовираження. Інформаль-
на освіта являє собою важливий чинник 
професійно-особистісного самовдоскона-
лення педагога. Вона не має певної струк-
тури, а результати освітнього процесу обу-
мовлюються здатністю особи перетворити 
можливості та потенціали суспільства на 
чинники його індивідуального розвитку.  

До інформальної освіти відносять також 
такі види діяльності, як: індивідуальна са-
моосвіта, спільноти за професійними ін-
тересами, регулярне читання професійної 
літератури, подорожі, відвідування закладів 
культури, написання статей і монографій 
на професійну тему [7, с. 225–229]. 

За визначенням ЮНЕСКО, до основних 
форм неперервної освіти відносять такі: 
формальну, неформальну, інформальну 
[2]. Формальна освіта належить до систе-
ми інституційних закладів: шкіл, коледжів, 
університетів, інших інституційних навчаль-
них закладів, які забезпечують комплекс 
взаємопов’язаних навчальних програм 
як основного заняття для дітей і молоді.  
Ця освіта завершується видачею дипломів 
державного зразка. До неформальної осві-
ти належить будь-яка організована та три-
вала навчальна діяльність, яка не підпадає 
під визначення формальної освіти і може 
відбуватися як у навчальному закладі, так 
і поза ним, для осіб незалежно від їхнього 
віку. Така освіта не завжди завершується 
видачею дипломів.

З поняттям самоосвіти найбільше пов’я-
зане поняття інформальної освіти.

Інформальна освіта, на думку М. Горшко-
ва та Г. Ключарьова, є найінноваційнішою, 
з погляду класичної теорії, та містить усі 
види навчальної діяльності, які не підпада-
ють під визначення формальної та нефор-
мальної освіти. За їхнім твердженням, дана 
форма відрізняється зазвичай відсутністю 
організації та може здійснюватися як на 
індивідуальному рівні (наприклад, само-
освіта), так і на груповому (наприклад, на 
робочому місці чи в сім’ї, на дозвіллі). Ін-
формальна освіта найефективніше змінює 
моделі поведінки людей у повсякденному 
житті [2]. 

Тому існує думка, що даний вид треба 
називати повсякденною освітою. У цьому 
є певний смисл – адже повсякденна ді-
яльність є найбільш тривалим і неперерв-
ним (за винятком, можливо, часу для сну) 
періодом людського життя. Інформальну 
освіту іноді називають університетами жит-
тя – місцем, де ми навчаємося, часто не 
усвідомлюючи, що ми робимо. «Під час 
розмови із друзями, близькими чи просто 
з попутниками ми дізнаємося щось нове. 
Намагаючись зробити щось вперше, ми 
також вчимося. Навчанням можна вважати 
перегляд телевізійних передач, відвідуван-
ня музею, читання книг, прогулянки Інтер-
нетом, просто роздуми на тему. Наскільки 
таке навчання тривіальне або має виключ-
не значення – другорядне питання. Голов-
не, що в широкому сенсі ми стаємо тими, 
хто навчається протягом всього життя» [2].
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Отже, за результатами аналізу наукових 
праць встановлено, що поняття інформаль-
ної освіти набагато ширше, ніж поняття 
самоосвіти, і охоплює сімейне, побутове, 
дозвіллєве навчання тощо. Водночас само-
освіта входить у поняття інформальної осві-
ти, вони взаємопов’язані, але не тотожні. 

«Найреволюційнішим», з погляду кла-
сичної теорії, називає інформальну осві-
ту С. Зміїв. На думку цього вченого, вона 
відрізняється невисоким рівнем організації 
та може здійснюватися як на індивідуаль-
ному рівні (самоосвіта), так і на груповому 
(на робочому місці чи в сім’ї). Інформальна 
освіта важко піддається емпіричному і ста-
тистичному аналізу [4]. 

Іноді в науковій літературі замість понят-
тя «інформальна освіта» вживають термін 
«спонтанна освіта». На думку О. Лазорен-
ка, визначення спонтанної освіти полягає 
в тому, що це є навчання в результаті по-
всякденної роботи та спілкування, спонтан-
на освіта не є структурованою щодо цілей 
навчання, часових обмежень або форм 
проведення, як і під час неформальної 
освіти, її учасники не здобувають певної 
офіційної кваліфікації [6]. Пояснюється це 
тим, що досить часто в традиційній сис-
темі освіти людина опиняється в ситуації, 
коли отримані нею знання застарівають, а 
сучасні професійні кваліфікації та вимоги 
працедавця вимагають поглиблення наяв-
них знань або ж набуття нових знань і на-
вичок. У такому разі людина звертається до 
нетрадиційних форм освіти, серед іншого, 
до спонтанного навчання, щоб поліпшити 
кваліфікацію, поглибити знання та набути 
нових навичок і досвіду.

Однією з передумов трансформації осві-
ти є формалізація навчального процесу, 
тобто неприйняття нових поглядів на освіту 
учасниками навчального процесу, відсут-
ність бачення необхідності переходу від 
усталених та чітко регламентованих пра-
вил, яких мають дотримуватися викладачі 
та студенти, до нових, революційних, екс-
периментальних методів і технологій нав-
чання. Нагальними стають зміни структури 
навчального процесу в бік зменшення ау-
диторного навчання і збільшення самостій-
ного навчання студентів та індивідуальної 
роботи. Водночас це потребує й істотного 
коригування сутності, змісту і технологій 
навчально-методичного забезпечення [3].

Інформальна освіта потребує наявності 
стійкої або тимчасової професійної зацікав-
леності; розвивається за умови виникнення 
ситуації, яка потребує пошуку відповідей, 
а отже – навчання. Така освіта – це стиль 
життя майбутнього фахівця, який прагне 
до професійного самовдосконалення, до 

реалізації свого потенціалу. Вона створює 
умови для розвитку професійної само-
свідомості майбутнього фахівця (складне 
особистісне утворення, що формується під 
впливом професійного середовища й ак-
тивної участі суб’єкта в професійній діяль-
ності, тобто усвідомлене ставлення до сво-
їх професійних потреб, мотивів, здібностей 
і поведінки – І. Ж.). Інформальна освіта – 
це розвиток умінь і навичок, що можуть 
допомогти майбутньому фахівцю в пошуку 
його ідентичності із професією. Професій-
на самосвідомість майбутніх фахівців роз-
вивається не лише за умови традиційної 
освітньої діяльності, а й за умови внутріш-
ньої самоосвіти.

Сьогодення відкриває величезний спектр 
масових соціальних мереж, блогів і сайтів 
відомих вчених, дослідників, професіона-
лів тощо, які надають можливість вдоско-
налюватися у своїй професійній діяльності, 
дозволяють отримати необхідну інформа-
цію, обмінятися досвідом, поспілкувати-
ся з фахівцями. Також варіантом інфор-
мальної освіти є участь у спеціалізованих 
заходах, фестивалях, виставках, тренін-
гових програмах, безпосередньо пов’яза-
них із професійною діяльністю. На відміну 
від традиційного навчання, яке ґрунтуєть-
ся на теоретичних засадах, інформальна 
освіта сприяє становленню професійного  
«Я» майбутніх фахівців, розширює уявлен-
ня про майбутню професію та допомагає 
визначитися з подальшими напрямами ді-
яльності [5]. 

В Україні інформальна освіта створюєть-
ся через засоби масової комунікації, спіл-
кування між дорослими, на основі життє-
вого досвіду і обміну цікавою інформацією 
для дорослих, шляхом відвідування установ 
культури і через самоосвіту. Будь-яке місце 
зустрічей, робоче місце, бібліотека можуть 
стати місцем освіти дорослих, якщо вони 
розвивають особистість або створюють 
умови для її саморозвитку. «Розширення» 
сфери долучення до знань приводить до 
того, що джерела освіти стають центрами 
ресурсів, куди дорослий може звернутися 
по допомогу та за матеріалами. Створю-
ється можливість появи баз даних, до яких 
у міру розвитку комп’ютеризації дорослі 
можуть звертатися. У результаті, зроста-
ють можливості індивідуалізації навчання, 
які варто розглядати як одну з найважли-
віших особливостей становлення нової 
концепції освіти дорослих. Інформальна 
освіта, або освіта за формою самостійного 
навчання (інакше – індивідуальне навчання, 
характеризується більшою мірою автоном-
ності, незалежності тих, хто навчається, 
від зовнішніх дій (як несприятливих, так і 
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сприятливих), а також гнучкістю навчання 
(за часом, місцем, формами та методами, 
змістом навчання). Найбільш доцільне ін-
дивідуальне навчання тоді, коли той, хто 
навчається, виявляє зацікавленість і відпо-
відальність у навчанні, коли програма нав-
чання не така складна. Для успішного само-
навчання потрібне забезпечення багатьох 
умов: наявність достатніх джерел і засобів 
навчання, володіння навичками організації 
навчальної діяльності тими, хто навчається, 
кваліфікована допомога в навчанні тощо. 
Різні курси, гуртки за інтересами, заняття 
в громадських об’єднаннях із метою збага-
чення знань також є видами інформальної 
освіти. Навчання через відвідування куль-
турних видовищних установ, самонавчання 
також належать до інформальної освіти [9]. 

Прикладами інформальної освіти вважа-
ють і навчання за методом спроб і помилок, 
стихійну самоосвіту у вигляді самостійного 
пошуку відповідей на питання, взаємонав-
чання під час спільного виконання тих чи 
інших завдань, збагачення духовного світу 
завдяки читанню та відвідуванню закладів 
культури, естетичний розвиток у проце-
сі читання художньої літератури, розвиток 
комунікативних навичок в процесі міжосо-
бистісного спілкування, розширення кру-
гозору, збагачення духовного світу та от-
римання життєво важливих знань, умінь, 
навичок під час подорожей, туристичних 
поїздок тощо [1]. 

Проведений нами аналіз літератури для 
визначення поняття інформальної освіти 
показав, що не існує чіткої дефініції даного 
терміна. На це є декілька причин, а саме:

– відносно нетривалий період існуван-
ня концепції інформальної освіти (поняття 
було остаточно введено в Сполучених Шта-
тах Америки в 1980-х рр. і в Європі у 2000-х 
рр., після видання «Меморандуму про не-
перервну освіту Європейського Союзу»);

– поняття трактується в контексті автор-
ських позицій, авторських наукових шкіл, 
які іноді суперечать одна одній;

– інформальна освіта не може розгля-
датися поза контекстом формальної та не-
формальної освіти, оскільки вони станов-
лять єдину освітню парадигму сучасного 
світу та являють собою сучасну систему 
освіти, сучасний освітній процес, однак де-
бати щодо визначення цих понять містять 
здебільшого суперечливі заяви про пере-
вагу одного типу навчання над іншим;

– дефініція даного поняття (як і дефініція 
формальної та неформальної освіти) зале-
жить від історично складених національних 
систем освіти [8].

Висновки із проведеного досліджен-
ня. У сучасних умовах для самореалізації 
особистості в професійній діяльності необ-
хідно використовувати варіативні методи 
навчання та самоосвіту. У результаті про-
веденого дослідження було охарактеризо-
вано та проаналізовано сутність поняття 
«інформальна освіта» і вплив такої освти на 
професійний розвиток. Встановлено, що 
інформальна освіта має свою структуру, 
що потребує детального та комплексного 
дослідження, та величезний потенціал для 
особистісно-професійного розвитку май-
бутніх спеціалістів. Саме в процесі інфор-
мальної освіти відбувається становлення 
особистості, професійних якостей та їх по-
дальший розвиток. 

У майбутньому планується вивчення й 
аналіз структури та функцій інформальної 
освіти, а також закордонного досвіду за-
стосування інформальної освіти в профе-
сійному розвитку особистості.
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ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ  
ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ОБРАЗОТВОРЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
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У статті пропонується до розгляду модель формування художньої культури майбутнього вихователя 

дітей дошкільного віку. Зроблено спробу довести, що художня культура особистості є синтезом ціле-
спрямованої діяльності з освоєння художньо-творчого досвіду, самоактуалізації, реалізації індивіду-
ального художньо-культурного розвитку. 

Ключові слова: культура особистості, художня культура, формуваня художньої культури майбут-
нього вихователя.

В статье предлагается к рассмотрению модель формирования художественной культуры будуще-
го воспитателя детей дошкольного возраста. Сделана попытка доказать, что художественная культура 
личности является синтезом целенаправленной деятельности по освоению художественно-творческого 
опыта, самоактуализации, реализации личного художественно-культурного развития. 

Ключевые слова: культура личности, художественная культура, формирование художественной 
культуры будущего воспитателя.

Ivershyn A.H. THE FORMATION OF THE ARTISTIC CULTURE OF THE PERSONALITY  
OF FUTURE EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATION IN THE ARTISTIC ACTIVITY 

This article is devoted about the problem of the formation of the artistic culture of a student, the future 
educator of preschool children. The author proves that the artistic culture of the individual are a synthesis  
of purposeful activity in the development of artistic and creative experience, self-actualization, the realization 
of personal cultural development.

Key words: personal culture, artistic culture, process of shaping artistic culture of future educator.

Постановка проблеми. Сучасний про-
цес глобалізації культурного й освітнього 
простору зумовив перехід до педагогчної 
парадигми, де центральне місце посідають 
загальнолюдські цінності, культура, вихо-
вання «людини культури». Культура, яка за 
своєю спеціфікою має ункальну можливсть 
впливати на особистість, розглядається як 
універсальний засіб формування світогляд-
них уявлень і ціннісних орієнтацій, духов-
но-творчого потенціалу, художньо-образ-
ного мислення, тобто всіх якостей і ознак, 
які, згідно з новою парадигмою вищої пе-

дагогічної освіти, повинна мати творча, 
гармонійно розвинена особистість. З ог-
ляду на це, тема, яка порушена у статті, є 
актуальною.

Постановка завдання. Метою статті є 
висвітлення теоретичних і методичних ас-
пектів формуваня художньої культури май-
бутнього вихователя закладу дошкільной 
освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Культурологічним аспектам освіти, 
гуманітаризації та гуманізації освітнього 
простору присвячені наукові праці І. Зязю-
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на, Л. Масол, Г. Падалки, О. Рудницької, 
О. Шевнюк та ін. Дослідники (Н. Багда-
сар’ян, Д. екхерст, М. Каган, Е. Маркарян, 
С. Освальд, Л. Стоун, Н. Чавчавадзе) роз-
глядають культуру у векторі особистісно- 
діяльністного підходу, в якому особистість 
є творцем і носієм культури, а культуру як 
таку, що створює умови для оптимізації 
процесу інтеграції особистості в соціумі, 
для розвитку творчого потенціалу. 

М. Каган характеризує внутрішню будо-
ву культури, розглядаючи її як похідне від 
діяльного людського буття, що забезпечує 
передання і накопичення наукових і прак-
тичних знань і вмінь; духовних цінностей; 
морального досвіду; художньої інформації; 
спілкування; художню діяльність. [4]. Отже, 
дослідники першоосновою вважають діяль-
нісну природу культури.

У культуротворчій концепції М. Бахтіна 
стверджується, що людина повинна мати 
здатністя дивитися на своє буття з боку, 
повно і глибоко усвідомлювати його. Усві-
домлювати – це водночас знати своє буття 
і знати буття іншого. Усвідомлювати – зна-
чить, вміти бачити, чути щось, перебува-
ючи між миттєвим, зникаючим «Я» та «Я» 
остаточним, завершеним.

М. Бахтін стверджує, що «свідомість є 
там, де є дві свідомості», «дух є там, де  
є два духи». Саме так розкривається за-
гальне визначення духовного життя люди-
ни, здатної вільно перетворювати своє бут-
тя. Сполучені в особистісній самосвідомості 
поняття «Я й Інший», «Я і Ти» розвиваються 
зусиллями самосвідомості, здійснюючись у 
культурі, у спілкуванні культур, в естетичної 
діяльності. Отже, буття в культур є формою 
становлення і перетворення свідомості [2]. 

Вчені (О. Гребенюк, Т. Гребенюк) роз-
глядають художню культуру як сукупність 
якостей особистості і властивостей інди-
відуальності, які забезпечують повноцінне 
спілкування особистості з навколишнім сві-
том і активне перетворення її «за закона-
ми краси», у результаті чого відбувається 
розвиток індивідуальності, розкриття всіх 
сутнісних сил людини (потреб, умінь, сві-
домості, почуттів, волі) [1]. 

Поняття «художня культура особистості» 
вчені пов’язують із формуванням ціннісно-
го ставлення людини до мистецтва. Так,  
В. Давидович, Ю. Жданов, М. Каган та ін. 
вважають, що художня культура – це від-
носно самостійний шар культури, деяка ці-
лісність, що утворилася завдяки діяльності, 
пов’язаній із мистецтвом. Вона є «продук-
том» будь-якої художньої діяльності люди-
ни [4, с. 27]. 

Д. Кабалевський розглядав художню 
культуру особистості як здатність сприйма-

ти і творчо відтворювати мистецтво, поро-
джене життям і нерозривно з ним пов’яза-
не, яке несе в собі почуття і думки людини, 
життєві ідеї й образи [3].

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Мистецтво є одним із найвпливо-
віших засобів виховання духовних та інте-
лектуальних сфер особистості, збагачення 
естетичного досвіду, що й обумовлює її 
розвиток і саморозвиток. Саме мистець-
ка діяльність найефективніше впливає на 
розвиток креативних якостей особистості. 
Значну наукову і практичну зацікавленість 
викликають дані про стимулюючий вплив 
мистецтва на здібності учнів, на їхній за-
гальний розвиток і підвищення успішно-
сті навчання. З великим навантаженням 
справляються ті учні, які мають розвинені 
художні інтереси, адже мистецтво зосере-
джує в собі великий потенціал продовжу-
вальних сенсорних впливів, що дозволяє 
мозку розвиватися рівномірно і повноцінно.

Мистецтво, як жодна інша форма сус-
пільної свідомості, сприяє духовному вдо-
сконаленню людей, самооновленню тра-
дицій і норм культури міжособистісного 
спілкування, формуванню понять про духов-
ні та загальнолюдські цінності як критеріїв 
оцінки окремих явищ життя, адже в процесі 
сприймання, усвідомлення й осмислення 
трагічного і комічного, прекрасного і по-
творного, піднесенного і низького, що за-
кодовано в художніх образах, виховується 
й розвивається особистість.

Мистецтво, яке здійснює через акти-
візацію переживань людини пізнавальну, 
естетичну, гедоністичну та креативну функ-
ції, дає можливості для реалізації світо-
глядної культури особистості. Мистецтво є 
феноменом культури, в якому фіксується і 
концентровано виражається досвід само-
визначення людства, оскільки мистецтво 
має свій світоглядний зміст, узагальнений 
в ідеях філософської свідомості, смисло-
життєвих орієнтирах моралі, концептуаль-
них ідеях релігії та узагальнених образах 
міфології. Це має велике значення для все-
бічного розвитку особистості, вироблення 
в неї ціннісних настанов, що надалі пере-
творюються на стрижень життєвих орієн-
тирів і поведінки, стають безпосереднім 
мотивом пізнання світу й особистісної са-
мореалізації.

Спілкування з мистецтвом є процесом 
творчим, що вимагає від глядача народ-
ження власної особистісно значущої думки, 
творчого самовираження, яке є джерелом 
переконливості результату взаємодії з ху-
дожнім твором, його емоційної виразності 
та змістовності. Складність дослідженя та 
з’ясування всіх складників творчості лю-
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дини зумовлена її багатогранністю, неви-
черпною кількістю чинників, що суттєво 
впливають на творчі процеси. Найважли-
вішим є не лише результат творчості, але 
й ті зміни, яких зазнає сам суб’єкт творчої 
діяльності – нові складники аналітичного 
потенціалу, розширені уявалення про твор-
чі можливості. Отже, особистість винахо-
дить оптимальні шляхи до професійного й 
особистісного саморозвитку. Формування 
культури особистості як суб’єкта розвит-
ку суспільно-історичної культури полягає 
в становленні сутнісних сил і відносин, 
у саморозвитку.

Художню культуру особистості Д. Саль-
даєва розуміє як інтегральну якість людини, 
що характеризує гуманістичну спрямова-
ність її ціннісних стосунків, усвідомленість, 
переживання цінностей художньої культури 
суспільства й індивідуальні творчі способи 
культурної художньої діяльності в соціумі; 
здатність до трансформації суспільної ху-
дожньої культури в особистісно значущо-
му, її творче відтворення в процесі худож-
ньої діяльності [7]. 

Інші вчені (І. Лернер, І. Журавльова) 
висловлювають думку про «особистісну 
художню культуру», яка є інтеграційним 
утворенням «художньої розвиненості» і  
«художньої освіченості» [5]. Особистісна 
художня культура передбачає любов до ху-
дожньої творчості, мистецтвознавчі знання, 
досвід творчої діяльності, емоційно-цінніс-
не ставлення до мистецтва, зразків худож-
ньої творчості XX ст., розвиненість худож-
нього смаку, критичне, вибіркове ставлення 
до всіляких явищ мистецтва.

Н. Крилова виділяє такі компоненти ху-
дожньо-естетичної культури особистості: 
знання, переконання, смаки, вміння, нави-
чки, норми, почуття й емоції [10]. М. Вер-
ба як важливі компоненти розглядає есте-
тичні інтереси, потреби, смаки, ідеали, в 
яких проявляється вибірково-оцінна функ-
ція естетичної свідомості, а також естетич-
ні почуття, уява, художньо-образне мис-
лення, художні здібності [10]. А. Демченко 
розкриває структуру художньої культури 
особистості як взаємозв’язок компонентів: 
когнітивного (теоретичні знання про мисте-
цтво, творчість, художня діяльність, культур-
на компетентність); мотиваційно-ціннісного 
(культурний художній досвід, спрямованість 
на культурну пізнавальну художню діяльність, 
інтереси, цілі); операціонального (культур-
на художня діяльність, художні вміння) [10]. 

Узагальнюючи розглянуті вище поло-
ження, доходимо висновку, що художню 
культуру особистості становлять: 

– художні потреби, тобто потреби в ху-
дожніх переживаннях, інформації та діяль-

ності (сприйняття, виконання та створення 
виробів мистецтва). Основними параме-
трами потреби є пізнавальні процеси, по-
чуття, смак, оцінка;

– художні інтереси, які характеризу-
ють усвідомлене прагнення особистості 
до мистецтва. Художні інтереси розрізня-
ються за широтою, за спрямованістю на 
різні види, жанри, стилі в мистецтві, за сту-
пенем їх реалізації;

– мотиви художньої діяльності, які без-
посередньо пов’язані із природою і сутні-
стю мистецтва;

– художні смаки, що визначаються як 
оцінка художньо-естетичної значущості 
явищ мистецтва відповідно до поглядів, по-
чуттів та ідеалів особистості;

– ціннісні орієнтації, які зумовлюють 
спрямованість особистості та її діяльність 
у сфері художньої культури;

– художні знання, вміння і навички, тобто 
знання в галузі історії та теорії мистецтва, 
вміння і навички сприйняття, аналізу, вико-
нання і створення продукту творчості;

– художні здібності, які визначають 
успішність виконання творчої роботи;

– цілеспрямований і вольовий характер 
перетворюючої діяльності.

Художня культура особистості виявля-
ється в цілеспрямованій діяльності з осво-
єння художньо-творчого досвіду, у само-
актуалізації, у реалізації індивідуального 
художньо-культурного розвитку відповідно 
до інтересів особистості та суспільства.

В. Сластьонін зазначає, що «цінності і 
норми культури, мистецтво, моральність, 
всі досягнення духовної сфери життя по-
винні створювати атмосферу зверненості 
до людської особистості, проникати в усі 
структури цілісного педагогічного процесу, 
забезпечувати його орієнтацію на гумані-
тарно-особистісний розвиток студентів»  
[8, с. 112]. 

 Від професіоналізму вихователя, його 
світогляду, культуротворчих здібностей і 
особистісних якостей залежить успіх вті-
лення будь-якої педагогічної концепції. 
Зміна пріоритетів освіти з навчальних на 
розвивально-виховні зумовлює нові вимоги 
до особистості педагога: високу ерудицію і 
педагогічну майстерність у художній галу-
зі, готовність до постійного професійного 
зростання, неперервну освіту і самоосвіту, 
творчість. Оскільки майбутній вихователь 
через специфіку своєї професійної діяль-
ності проводить освітню роботу в галузі ху-
дожньо-естетичного розвитку дітей, худож-
ня культура є важливим складником його 
особистості. 

У психологічній науці проблема особи-
стості дістала фундаментальне обґрунту-
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вання в працях Б. Ананьева, К. Абульхано-
во-Славської, Л. Божович, О. Леонтьєва, В. 
омова, С. Рубінштейна й ін. Так, К. Плато-
нов у загальній структурі особистості виді-
ляє такі групи критеріїв: спрямованість (пе-
реконання, схильності, інтереси, світогляд); 
досвід (знання, уміння, навички, звички); 
психічні процеси (почуття, емоції, мислен-
ня, пам’ять); біопсихічні процеси (темпера-
мент, патологічні властивості тощо) [6]. 

 Суголосно із критеріями особистості 
концепції К. Платонова розкриємо вну-
трішні детермінанти художньої культури  
майбутнього вихователя закладу дошкіль-
ної освіти з урахуванням специфіки його 
професії.

Спрямованість особистості пов’язана 
з художнім освоєнням світу, що відображає 
прагнення індивідума до постійного «підне-
сення потреб», що створює, у свою чергу, 
нові можливості для більш глибокого засво-
єння загальнолюдських цінностей культури. 

Життєвий і творчий досвід вихователя 
закладу дошкільної освіти в галузі худож-
ньої культури є основою всіх інших власти-
востей і характеристик, зумовлених ху-
дожньо-педагогічною діяльністю. Ціннісні 
орієнтації вихователя, його художній смак 
і потреби, інтереси й ідеали засновані на 
набутому досвіді спілкування із творами 
мистецтва. 

Психічні процеси. Для формування ху-
дожньої культури вихователя закладу до-
шкільної освіти, безумовно, важливими є: 
художнє сприйняття і художнє мислення, 
гнучкість адаптації, що дозволяє освоюва-
ти й інтерпретувати явища художньої куль-
тури, емоційна реактивність педагога.

Психофізіологічні особливості. Художня 
культура вихователя закладу дошкільної 
освіти зумовлена особливостями темпе-
раменту, динамічністю і стабільністю нер-
вової системи, що сприятливо впливає на 
його професійну діяльність. 

Розуміючи, що описані вище критерії 
художньої культури особистості взаємо-
пов’язані та взаємодіють один з одним, 
дослідники відносять художню культуру 
особистості передусім до сфери досвіду, 
виходячи з того, що ця якість формується 
протягом усього життя та складається в 
процесі залучення особистості до худож-
ньої культури суспільства. 

Так, Р. Тельчарова вважає, що художня 
діяльність, яка націлена на засвоєння і при-
множення духовних багатств суспільства, 
водночас сприяє особистісним перетворе-
ням фахівця, впливає на його особистісний 
культурний розвиток [9]. 

У низці досліджень розглядаються про-
блеми формування художньої культури 

студентів. Формування художньої культури 
особистості вчені розуміють як педагогічно 
керований процес опанування особистістю 
цінностей художньої культури суспільства 
під час діяльності та спілкування [9]. 

Формування художньої культури студен-
тів освітньо-кваліфікаційного рівня «бака-
лавр» спеціальності «Дошкільне виховання» 
здійснюється, зокрема, у процесі вивчення 
дисциплін «Образотворче мистецтво з ме-
тодикою викладання», «Декоративне мис-
тецтво та основи дизайну». Презентуємо 
змістовий складник формування художньої 
культури вихователя закладу державної 
освіти в такій умовній моделі.

1. Художньо-теоретичний компонент 
формування художньої культури майбутньо-
го вихователя передбачає розуміння обра-
зотворчого мистецтва як елемента культу-
ри людства, чинника розвитку особистості; 
як вида діяльності з метою створення кра-
си, що організується як емоційно-ціннісне 
пізнання світу і є формою художньо-образ-
ної комунікації із соціумом.

2. Художньо-творчий компонент перед-
бачає оволодіння художньою практикою: 
зображувально-виражальними можливос-
тями матеріалів, техніками зображення 
в різних видах образотворчого мистецтва 
(живопис, графіка, скульптура, дизайн, де-
коративне мистецтво) та особливостями 
художньо-творчого процесу; розвитку ху-
дожньо-образного бачення, уяви, сприй-
няття. 

3. Методичний компонент пов’язаний із 
формуванням професійних умінь майбут-
ніх вихователів, необхідних для організації 
навчального процесу художньо-творчої ді-
яльності (проектувальних, організаційних, 
комунікативних). Це передбачає: викори-
стання ціннісно-смислового, естетичного і 
духовного потенціалу образотворчого мис-
тецтва в роботі з дошкільниками; вміння 
вивчати емоційно-чуттєву сферу дітей і по-
зитивно впливати на неї; грамотний супро-
від образотворчої діяльності дитини, розу-
міння феномена дитячої творчості; вміння 
розробляти стратегію освітньої роботи 
з образотворчої діяльності для забезпе-
чення комплексного розвитку особистості; 
моделювання середовища для розгортання 
образотворчості.

4. Рефлексивний компонент становлять 
здатності сприймати і аналізувати власне 
чуттєво-естетичне ставлення до образот-
ворчого мистецтва; здійснювати контроль 
над своїми діями та діями дітей; своєчасної 
корекції процесу навчання; передбачення й 
оцінки наслідків своєї професійної діяльності. 

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Отже, художню культуру майбутнього 
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вихователя визначаємо як інтеграційну 
професійно значущу якість особистості, 
засновану на синтезі художньо-теоре-
тичних знань, що дозволяють розгляда-
ти художню культуру як засіб всебічного 
розвитку майбутнього вихователя на емо-
ційно-ціннісній основі; художньо-практич-
них умінь; досвіду художньо-творчої та пе-
дагогічної діяльності в галузі естетичного 
розвитку дошкільників. Формування ху-
дожньої культури особистості майбутньо-
го вихователя розуміємо як педагогічно 
керований процес опанування цінностей 
художньої культури суспільства в процесі 
художньо-творчої діяльності. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ 
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У статті порушена проблема якості професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів в процесі 
підготовки у вищій школі, що визначається методологією організації цього процесу. Розкрита логіка 
обґрунтування моделі управління якістю професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів у процесі 
підготовки у вищій школі, сформульовано педагогічні умови.

Ключові слова: професійно-педагогічні знання, якість знань, майбутні педагоги, підготовка у ви-
щій школі, педагогічні умови, модель.

В статье затронута проблема качества профессионально-педагогических знаний будущих педагогов 
в процессе подготовки в высшей школе, которая определяется методологией организации этого про-
цесса. Раскрыта логика обоснования модели управления качеством профессионально-педагогических 
знаний будущих педагогов в процессе подготовки в высшей школе, сформулированы педагогические 
условия.

Ключевые слова: профессионально-педагогические знания, качество знаний, будущие педагоги, 
подготовка в высшей школе, педагогические условия, модель.

Kononenko N.V. MANAGEMENT MODEL OF QUALITY OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL 
KNOWLEDGE IN THE PROCESS OF TRAINING AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

The article deals with the problem of quality of future teachers’ professional and pedagogical knowledge 
in the process of training at higher educational institution, which is determined by the methodology of or-
ganization of this process. The logic of justification of the management model of quality of future teachers’ 
professional and pedagogical knowledge in the process of training at higher educational institution is revealed, 
pedagogical conditions are formulated.

Key words: professional and pedagogical knowledge, quality of knowledge, future teachers, training at 
higher educational institution, pedagogical conditions, model.

Постановка проблеми. Характерною 
ознакою сучасності є виробництво знань 
як інноваційна діяльність, що за своєю 
суттю визнається джерелом економічного 
зростання й конкурентоздатності. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У дослідженнях, присвячених проблемі 
професійної підготовки майбутніх педаго-
гів, зазначається, що професійні знання, 
до складу яких входять психолого-педа-
гогічні, предметно-наукові, методологічні, 
загальнокультурні знання, уявлення щодо 
відповідного досвіду практичної діяльності, 
забезпечують наступність у професійній ді-
яльності й підґрунтя для професійного роз-
витку особистості. Особливо важливим є 
розуміння сутності праці педагога, особли-
востей його педагогічної діяльності в су-
часних умовах, закономірностей психічного 
й соціального розвитку вихованців, їхніх ві-
кових і індивідуально-типологічних особли-
востей (Г. Бєлєнька, О. Бермус, А. Богуш, 
Е. Карпова, Л. Коваль, Л. Козак та ін.).

Якість професійної підготовки майбутніх 
педагогів сьогодні визначається переваж-
но обсягом і міцністю засвоєних знань. При 

цьому фактично не враховується їхня здат-
ність адаптувати свої знання до мінливих 
умов професійної діяльності, поповнювати, 
оновлювати й творчо використовувати ці 
знання. 

Управління якістю знань в умовах на-
вчального процесу вищого навчального 
закладу ускладнюється низкою супереч-
ностей. Це суперечності між швидко зро-
стаючим обсягом інформації й обмеженим 
часом підготовки фахівців у вищому на-
вчальному закладі; між принциповою ціліс-
ністю й зумовленістю всіх процесів і явищ, 
що відбуваються у світі, і відображенням 
їх у наукових знаннях, що розподілені на 
фундаментальні та прикладні, гуманітарні 
й природничі, спеціальні знання за галузя-
ми науки; між цілісною природою людини 
як «предмета виховання» (за К. Ушинським) 
і фрагментарною, не інтегрованою систе-
мою її розвитку, навчання й виховання  
в освітньому процесі тощо.

Постановка завдання. Мета статті – об-
ґрунтувати модель управління якістю про-
фесійно-педагогічних знань майбутніх пе-
дагогів у процесі підготовки у вищій школі.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. В основу дослідження моделі 
управління якістю професійно-педагогічних 
знань майбутніх фахівців покладена ідея, 
що результат цього процесу визначається 
методологією його організації. Вихідним 
для розроблення такої моделі є розуміння 
знання як зафіксованої у свідомості люди-
ни інформації, що з певним ступенем до-
стовірності, точності й повноти відображає 
об’єктивні властивості, закономірності іс-
нування й функціонування предметів, явищ 
і процесів світу, які її оточують. 

Відомо, що будь-яке знання – це завж-
ди певним чином кодифікована інформація, 
що дозволяє її ідентифікувати й розшиф-
ровувати, тобто декодувати. Завдяки цьо-
му є такі форми знання, як перцептивне й 
понятійне, дискурсивне й інтуїтивне, явне 
й неявне, емпіричне й теоретичне, декла-
ративне й процедурне тощо. Отже, визна-
чення й усвідомлення способу кодування 
інформації є складником управління якістю 
професійно-педагогічних знань майбутніх 
педагогів. 

Урахування зазначених моментів вима-
гає впорядкування змісту навчальних дис-
циплін через визначення їх місця й ролі 
у створенні цілісного образу професійної 
діяльності майбутнього педагога, її цілей, 
ресурсів, способів здійснення. Накладан-
ня змісту навчальних дисциплін на загаль-
ну модель професійної діяльності педагога 
створює умови для подолання механістич-
ного й лінійного мислення студентів і ви-
кладачів не тільки в межах однієї дисциплі-
ни, а й усього професійно зорієнтованого 
циклу. При цьому обсяг, глибина й необ-
хідність знань будуть визначаться не ба-
жаннями й суб’єктивними переконання-
ми викладачів, а практичними потребами 
педагогічної професії, якою оволодівають 
студенти – майбутні педагоги, їхньою мо-
тивацією, досвідом і рівнем освіти.

Професійно-педагогічні знання за своєю 
суттю є результатом відображення й струк-
турування у свідомості педагогів як суб’єк-
тів пізнання психологічної й педагогічної 
інформації, що розкриває сутність і приро-
ду вихованця певного віку; його місце в за-
гальному процесі становлення й розвит-
ку особистості; закони й закономірності, 
принципи й напрями всебічного розвитку 
особистості засобами навчання й вихован-
ня; форми й методи взаємодії учасників 
педагогічного процесу, що організуються 
й спрямовуються діями педагога. Відповід-
но до культурного й соціального нормуван-
ня, що зафіксоване термінами «педагогічне» 
й «професійне», ці знання за своїм змістом 
відображають особливий об’єкт (педаго-

гічний процес), властивості якого повинні 
бути усвідомлені педагогом як суб’єктом 
діяльності, а способи їх використання – 
для здійснення в цьому об’єкті перетво-
рень заради досягнення намічених цілей.

Констатація того, що професійно-педа-
гогічні знання належать майбутньому пе-
дагогу як суб’єкту, який тільки оволодіває 
професійно-педагогічною діяльністю, при-
вертає увагу до особливостей пізнаваль-
ної ситуації, у процесі якої відбувається 
усвідомлення цих знань. Вони полягають 
у тому, що оволодіння майбутніми педа-
гогами професійно-педагогічними знан-
нями відбувається в умовах навчального 
процесу, де цілісний образ об’єкта їхньої 
майбутньої професійної діяльності (педаго-
гічний процес, його цілі, способи й методи 
організації та ін.) представлений багатьма 
навчальними дисциплінами й відтворюєть-
ся за участю багатьох посередників (викла-
дачів, авторів підручників і методичних по-
сібників, інших джерел інформації). За цих 
обставин процес побудови у майбутніх 
вихователів суб’єктивного образу об’єкта 
професійно-педагогічної діяльності й ві-
дображення його у відповідних професій-
но-педагогічних знаннях значно ускладню-
ється, оскільки наповнюється інформацією, 
що не сконцентрована й не упорядкована, 
зважаючи на цілі багатьох навчальних дис-
циплін і предметів їх пізнання. Натомість 
К. Ушинський, називаючи розум організо-
ваною системою знань, зазначав, що «тіль-
ки система, реально розумна, що виходить 
із самої суті предметів, дає нам повну владу 
над нашими знаннями. Голова, наповнена 
уривчастими, незв’язними знаннями, схо-
жа на комору, в якій усе в безладі, де сам 
господар нічого не знайде; голова, де тіль-
ки система без знання, схожа на комору, 
в якій на всіх скриньках є написи, а в самих 
скриньках порожньо» [5, с. 355].

На початку ХХ століття Дж. Дьюі звернув 
увагу на те, що одне й те саме за змістом 
повідомлення вчителя по-різному відо-
бражається у свідомості учнів. При цьому 
якість того, що відбивається у свідомості 
учнів у формі знання, залежить від ступе-
ня їхньої пізнавальної активності, самостій-
ності мислення в пошуках відповіді на по-
ставлене вчителем запитання [2]. Подальші 
дослідження психологів (Л. Виготський, 
П. Гальперін, В. Давидов) підтвердили, що 
формування знання є більш складним яви-
щем, ніж віддзеркалення у свідомості учня 
повідомлення вчителя або тексту підручни-
ка. Численними експериментами доведе-
но, що якість знання, що фіксується й від-
кладається у свідомості учня, залежить від 
орієнтувальної основи розумових дій, за 
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допомогою яких предмет пізнання виділя-
ється з-поміж інших і підводиться під певне 
визначення у формі поняття.

Серед багатьох визначень поняття «мо-
дель» у дослідженні за основу прийняте ро-
зуміння його як внутрішнього мисленнєвого 
образу, що відображає певний об’єкт, який 
існує об’єктивно й ззовні відносно суб’єкта 
пізнавальної діяльності (Є. Ксенчук, О. Ле-
онтьєв, Б. Совєтов, Л. Фрідман, М. Шишкі-
на та ін.). На відміну від психічного образу, 
що фіксує предмет на рівні сприймання, 
модель відображає фрагмент реального 
світу на рівні мислення, тобто на базі опе-
рування відповідними уявленнями, теоре-
тичними знаннями й практичним досвідом.

У педагогічних дослідженнях моделюван-
ня трактується як теоретичний спосіб відо-
браження форм існування, будови, складу й 
структури функціонування або розвитку пе-
дагогічного об’єкта через визначення його 
компонентного складу та внутрішніх зв’яз-
ків, що забезпечують можливість якісного 
й кількісного аналізу динаміки змін дослі-
джуваного педагогічного явища. Вирішен-
ня таких дослідницьких завдань зумовлює 
розроблення моделі концептуального типу, 
що відображає об’єкт пізнання набором 
певним чином упорядкованих, взаємоза-
лежних і взаємопов’язаних понять, які від-
повідають смислу педагогічної галузі науки 
та природі її конкретних об’єктів.

Першим кроком у розробленні моделі 
управління якістю професійно-педагогічних 
знань майбутніх педагогів у процесі підго-
товки у виші є визначення й обґрунтування 
педагогічних умов. Вирішуючи це завдан-
ня, виходили з того, що поняття «умова» 
етимологічно трактують як обставину, від 
наявності якої залежить досягнення бажа-
ного результату, або як середовище, в яко-
му щось відбувається. Із погляду філософ-
ського тлумачення це поняття відображає 
відношення певного предмета (явища, про-
цесу) до оточуючих його явищ і процесів. 
За наявними визначеннями, сам предмет 
виступає як дещо зумовлене, а умови – як 
зовнішнє відносно предмета різноманіття 
об’єктивного світу. На відміну від причини, 
що безпосередньо породжує певне явище 
або процес, умови створюють середови-
ще, оточення, в якому останні виникають, 
існують і розвиваються. Важливою вимо-
гою щодо цього середовища є можливість 
його опису в термінах конкретної сфери ді-
яльності, що піддаються цілеспрямованому 
конструюванню. Отже, педагогічні умови 
розуміємо як якісну характеристику об’єк-
тивних чинників освітнього середовища, що 
відображають основні вимоги щодо його 
організації; це сукупність об’єктивних мож-

ливостей, обставин педагогічного процесу 
навчального закладу, які цілеспрямовано 
створюються й реалізуються в освітньому 
середовищі та гарантовано забезпечують 
досягнення визначеної мети. 

Приймаючи це визначення за основу, 
в  обґрунтуванні педагогічних умов управ-
ління якістю професійно-педагогічних знань 
майбутніх педагогів виходимо з положення 
філософії та психології, відповідно до яко-
го розвиток і зміна якісних характеристик 
діяльності відбувається як розвиток і зміна 
якісних характеристик її суб’єкта. При цьо-
му джерелом розвитку є суперечності між 
суб’єктом і об’єктом, що розв’язуються зав-
дяки цілеспрямованій і спеціально органі-
зованій активності суб’єкта, в якій він вияв-
ляє своє ставлення до об’єкта й розуміння 
його властивостей [1; 3]. У процесі підго-
товки майбутніх педагогів до професійної 
діяльності це ставлення ускладнюється й 
набуває особливої форми: реальний об’єкт 
(педагогічний процес із розвитку, навчання 
й виховання дітей певного віку, на який ма-
ють бути спрямовані організаційні дії педа-
гога й де мають бути реалізовані його пе-
дагогічні впливи) заміщується ідеальними 
уявленнями про нього. Студенти фактично 
усвідомлюють і опановують не безпосередні 
властивості об’єкта й предмета своєї май-
бутньої професійно-педагогічної діяльно-
сті, а знання про них. Тобто відношення між 
суб’єктом і об’єктом професійно-педагогіч-
ної діяльності в процесі підготовки майбут-
ніх педагогів у вищій школі набуває форми 
ставлення студентів до навчальної інформа-
ції, у якій відображена сутність, структура, 
властивості їхньої майбутньої професійної 
діяльності в умовах навчального закладу. 

Аналіз досліджень із проблеми під-
готовки фахівців у вищій школі засвідчує, 
що зазвичай зміст професійної підготовки 
майбутніх педагогів визначають і оптимізу-
ють через повноту й адекватність відобра-
ження всіх аспектів, напрямів, компетенцій, 
що необхідні в практичної діяльності. У цьо-
му контексті зміст професійно-педагогічної 
підготовки студентів у вищому навчальному 
закладі постає як певна множина навчаль-
них дисциплін, що віддзеркалюють усю 
множину складників професійної діяльно-
сті педагогів у вигляді, адекватному прак-
тиці. Зміни в теоретичних уявленнях щодо 
змісту професійної діяльності педагога, які 
поступово накопичуються за результатами 
наукових досліджень і педагогічного досві-
ду, неухильно призводять до змін у змісті 
підготовки майбутніх педагогів до цієї ді-
яльності, що відбувається через зростання 
об’єму навчальних дисциплін та їх номен-
клатури. 
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Відомо, що підпорядкування потенцій-
них можливостей особистості вимогам ді-
яльності, яку вона налаштована здійснити, 
і умовам її виконання забезпечується сві-
домістю. Саме вона виконує регулятивну 
функцію в освоєнні й виконанні людиною 
певної діяльності. Змістовно це відбува-
ється через створення у свідомості люди-
ни образу предмета діяльності й способів 
його створення, через прийняття особи-
стістю рішення відносно цінності предмета 
діяльності та способів її здійснення (О. Ле-
онтьєв, С. Рубінштейн та ін.). О. Леонтьєв 
наголошує: якщо не враховувати означену 
закономірність, не можна взагалі говори-
ти про діяльність, бо будь-яка діяльність 
завжди є предметною, усвідомленою й 
цілеспрямованою. Без цього вона є лише 
певною формою вияву активності людини.

Отже, перша педагогічна умова, яка 
забезпечує управління якістю професій-
но-педагогічних знань майбутніх педагогів, 
перебуває в площині того, що вони усві-
домлюють і опановують, оволодіваючи про-
фесійною педагогічною діяльністю, тобто 
в змісті їхнього навчання. 

Із психологічної теорії свідомого нав-
чання О. Леонтьєва випливає, що будь-яка 
діяльність починається з усвідомлення осо-
бистістю того, що є предметом і метою її 
діяльності [3]. Натомість у процесі підготов-
ки майбутніх педагогів до професійної ді-
яльності у вищому навчальному закладі це 
об’єктивне пізнавальне відношення усклад-
нюється й опосередковується: реальний 
об’єкт їх професійно-педагогічної діяль-
ності заміщується теоретичними уявлен-
нями про нього, що представлені в змісті 
навчальних дисциплін. Студенти фактично 
усвідомлюють не безпосередні реальні вла-
стивості предмета майбутньої професійної 
педагогічної діяльності, а уявлення про них, 
що відображено в змісті навчальної дисци-
пліни. Таким чином, відношення між суб’єк-
том і об’єктом пізнання в процесі професій-
ної підготовки майбутніх педагогів набуває 
форми ставлення студента до навчальної 
інформації, у змісті якої в ідеальній формі 
представлена його майбутня професійна 
діяльність, її об’єкт і предмет, їх власти-
вості та способи доцільного перетворення 
засобами професійно-педагогічної діяль-
ності. Це відношення ускладнюється тим, 
що в змісті професійно-педагогічної під-
готовки майбутніх педагогів уявлення про 
предмет і способи їх діяльності в організа-
ції роботи з дітьми не представлені в єди-
ній навчальній дисципліні, а розпорошені 
в багатьох навчальних курсах. При цьому 
на зміст уявлень щодо об’єкта, предмета й 
способів професійно-педагогічної діяльно-

сті педагога в цих навчальних дисциплінах 
накладають відбиток знання, якими володіє 
викладач навчальної дисципліни; адекват-
ність і повнота його власних уявлень щодо 
майбутньої професійної діяльності студен-
тів, розуміння місця та призначення в цій 
діяльності знань і вмінь, що формуються 
під час вивчення навчальної дисципліни.

З урахуванням зазначених обставин 
першою педагогічною умовою управління 
якістю професійно-педагогічних знань май-
бутніх педагогів визначаємо інтеграцію й 
упорядкування змісту навчальних дисциплін 
за базовими педагогічними поняттями, що 
відображають властивості предмета май-
бутньої професійної діяльності педагога.

Під час визначення наступної педаго-
гічної умови управління якістю професій-
но-педагогічних знань майбутніх педаго-
гів було враховано, що не всі знання, що 
віддзеркалюються у свідомості особисто-
сті, приймаються, переживаються й ста-
ють органічним складником її діяльності 
(К. Абульханова-Славська, О. Леонтьєв та 
ін.). Людина може бути інформаційним но-
сієм певних уявлень, моральних, етичних 
норм, професійних знань тощо, але при 
цьому не використовувати їх у власній ді-
яльності, не приймати й не переживати їх 
як значущу для себе цінність. У такому разі 
будь-які знання залишаються деклараціями 
й гаслами, відстороненими від безпосе-
редньої діяльності особистості, такими, що 
не використовуються в її власному профе-
сійному становленні та розвитку й не спо-
нукають до прояву активності [4, с. 87]. 

Становлення майбутнього педагога 
в процесі професійної підготовки у ВНЗ 
є багатоаспектним, різноплановим, але 
завжди індивідуальним процесом розвитку 
його як особистості в межах професійної 
діяльності. За цих умов особливого зна-
чення набуває самостійний пошук майбут-
німи педагогами напрямів професійного 
становлення, вибору особистісної позиції, 
методів, стратегії й стилю професійної ді-
яльності, визначення предмета та мети 
практичної дії, що виявляє їхню неповторну 
індивідуальність як фахівців і суб’єктів. 

Ця характерна риса сучасного навчаль-
ного процесу призводить до значного роз-
риву між образом реального педагогічного 
процесу і його ідеальними конструктами. 
Подолати цей розрив можна в разі само-
стійної пізнавальної діяльності майбутніх 
вихователів, спрямованої на виділення, 
усвідомлення й осмислення змісту їхньої 
професійної діяльності, що пропонується їм 
в інформації з навчальних дисциплін. Тоб-
то власний досвід опрацювання навчальної 
інформації повинен стати для майбутнього 
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педагога простором, у якому є можливість 
переконатись у повноті та дієвості уявлень 
щодо сутності розвитку, навчання й вихо-
вання дітей засобами педагогічної діяльно-
сті, що здійснюється в умовах навчально-
го закладу. Саме самостійне опрацювання 
навчальної інформації й представлених у її 
змісті уявлень є запорукою усвідомлення 
й створення студентами – суб’єктами на-
вчальної діяльності власного продукту піз-
навальної діяльності – особистого знання, 
що відтворює їхню внутрішню ментальну 
модель педагогічної дійсності.

Створення особистого знання є ре-
зультатом переростання зовнішнього й 
об’єктивного змісту підготовки майбутніх 
вихователів до професійної діяльності у 
внутрішній і суб’єктивний зміст їхніх про-
фесійно-педагогічних знань, що забезпечу-
ється процесами інтеріоризації й екстері-
оризації. На підставі наведених міркувань 
другу педагогічну умову управління якістю 
професійно-педагогічних знань майбутніх 
педагогів визначаємо в такий спосіб: наяв-
ність дослідницьких завдань, що вимагають 
розгляду варіативності педагогічних явищ 
відповідно до їх функцій у майбутній про-
фесійній діяльності.

Наступна педагогічна умова визначалася 
з урахуванням того, що природна здатність 
людини подумки створювати уявні моделі 
бажаного майбутнього виявляється в тако-
му особливому виді її пізнавальної діяльно-
сті, як проектування. 

Зауважимо, що сьогодні проектування 
як форма й метод навчальної діяльності 
широко використовується у сфері профе-
сійної освіти. Його ефективність базуєть-
ся на продуктивності людської уяви, яка 
створює суб’єктивну реальність і здатна 
подумки програмувати дії щодо зміни пев-
ного об’єкта (предмета, речі, процесу). По-
зитивний вплив проектування на навчальну 
діяльність студентів забезпечується силою 
свободи творчості; емоційним збагаченням 
життєвого досвіду особистості переживан-
ням творчого процесу; можливістю отрима-
ти предметний (матеріальний) і духовний 
(ідеальний) результат у вигляді особистіс-
них переживань і надбань. 

У певному сенсі педагогічне проекту-
вання є особливим поглядом на майбутню 
реальність педагогічної професійної діяль-
ності відповідно до ціннісних орієнтацій са-
мого педагога, чинних вимог щодо резуль-
татів його діяльності та її ресурсів. Воно 
характеризується як процес вирощування 
нових педагогічних форм, нового змісту, 
способів організації педагогічної діяльно-
сті й мислення (Є. Ісаєв, В. Слободчиков); 
попереднє розроблення основних елемен-

тів майбутньої діяльності (В. Безрукова); 
змістове, організаційно-методичне, матері-
ально-технічне оформлення задуму рішен-
ня педагогічного завдання (В. Сластьонін, 
О. Міщенко, Є. Шиянов); багатокрокове 
планування (В. Беспалько) тощо. Натомість 
попри всі розбіжності проектування розу-
міється як цілеспрямований процес, у ре-
зультаті якого студент або учень навчаєть-
ся створенню ідеального образу предмета 
діяльності, усвідомлює власну систему уяв-
лень щодо його перетворення засобами 
діяльності й впливу на результати перетво-
рень способів здійснення цієї діяльності.

Важливим моментом у педагогічно-
му проектуванні є потреба в обговоренні 
створених проектів з іншими студентами. 
У результаті обговорення і взаємодії з ін-
шими усвідомлюються та перевіряються 
норми й цінності власного досвіду особи-
стості, і тільки за цих умов вони набувають 
значення ціннісних настанов, соціальних 
орієнтирів, наповнених особистісним сен-
сом (М. Каган, Є. Рогов та ін.). Із погляду 
психології особистості спілкування з інши-
ми представниками педагогічної професії є 
реальним тлом, на якому вибудовується й 
розвивається професійна Я-концепція май-
бутнього педагога.

У процесі формування професійно-пе-
дагогічних знань обговорення з іншими 
результатів пізнавальної діяльності, що 
відтворюються в процесі проектування 
розвитку ситуацій засобами професійної 
діяльності педагога, не тільки забезпечує 
усвідомлення особистістю змісту й цінно-
сті власних поглядів, позицій і меж їх ви-
користання, а й також впливає на розвиток 
способів цієї діяльності, що стає предме-
том обговорення й критичного осмислен-
ня. Для цього потрібне створення реальних 
обставин, що забезпечують саморозвиток 
і самовизначення студентів у змісті підго-
товки до професійно-педагогічної діяльно-
сті. Створення таких обставин забезпечує 
викладач, саме від нього залежить надання 
студентам права здійснення вибору й від-
повідальності за його результати. 

Наведені міркування дають підстави 
сформулювати третю педагогічну умову 
управління якістю професійно-педагогічних 
знань майбутніх педагогів – надання сту-
дентам вільного вибору в процесі проекту-
вання педагогічних ситуацій із майбутньої 
професійної діяльності педагога і способів 
її здійснення.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Сформульовані й обґрунтовані педа-
гогічні умови управління якістю професій-
но-педагогічних знань майбутніх педагогів 
не мають прямого відтворення в навчаль-
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ному процесі вищого педагогічного на-
вчального закладу. Отже, їх упровадження 
в навчальний процес вищого навчального 
закладу потребує створення спеціальної 
методики, що є складником моделі. 
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В АГРОІНЖЕНЕРНІЙ ОСВІТІ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПОЗИЦІЇ

Кошук О.Б., к. пед. н., докторант
Національний університет біоресурсів і природокористування України

У статті аналізуються основні ідеї компетентнісно-орієнтованої підготовки фахівців вищою профе-
сійною школою, висвітлюється суть компетентнісного підходу в професійній освіті, конкретизується 
визначення поняття «професійна компетентність інженера аграрного виробництва», досліджуваний 
феномен характеризується як конструкт п’яти взаємозумовлених і взаємозалежних компонентів (мо-
тиваційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного, особистісно-рефлексивного й емоційно-вольового). 

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетентнісно-орієнтована підготовка, професійна 
компетентність, компоненти, інженер аграрного виробництва, інженерно-технічна діяльність. 

В статье анализируются основные идеи компетентностно-ориентированной подготовки специали-
стов высшей профессиональной школой, освещается суть компетентностного подхода в профессио-
нальном образовании, конкретизируется определение понятия «профессиональная компетентность 
инженера аграрного производства», исследуемый феномен характеризуется как конструкт пяти вза-
имообусловленных и взаимосвязанных компонентов (мотивационно-ценностного, когнитивного, дея-
тельностного, личностно-рефлексивного и эмоционально-волевого).

Ключевые слова: компетентностный подход, компетентностно-ориентированная подготовка, 
профессиональная компетентность, компоненты, инженер аграрного производства, инженерно-тех-
ническая деятельность.

Koshuk A.B. COMPETENCY APPROACH IN AGROENGINEERING EDUCATION: THEORETICAL 
AND METHODOLOGICAL POSITIONS

In article the main ideas of the competent focused training of specialists by the higher vocational school are 
analyzed, the essence of competence-based approach in professional education is lit, definition of the concept 
“professional competence of the engineer of agrarian production” is concretized, the studied phenomenon as 
a construct of five interdependent and interconnected components is characterized (motivational and valuable, 
cognitive, activity, personal and reflexive and emotional and strong-willed).

Key words: competence-based approach competent focused preparation, professional competence, 
components, engineer of agrarian production, technical activity.

Постановка проблеми. Становлення 
інженера дедалі більше залежить від фор-
мування професійно значущих якостей у 
поєднанні з оволодінням студентом нау-
ковими фаховими знаннями, уміннями, на-
вичками та здатностями, необхідними для 
творчого виконання майбутніх професійних 
обов’язків. Ознаки якісної освіти показують, 
що донедавна панівна ідеологічна наста-

нова, яка розглядала вищу освіту як засіб 
включення підготовленого спеціаліста до 
національної економіки, уже не має ніяких 
перспектив. На зміну усталеній формі ово-
лодіння студентом певним набором знань, 
умінь і навичок приходить парадигма пе-
ретворення вищої освіти. Учені стверджу-
ють (і ми з ними погоджуємося), що пошук 
шляхів удосконалення навчально-виховно-
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го процесу, їх поширення, практичне вико-
ристання та збереження в середовищі, яке 
швидко змінюється, є головною вимогою 
щодо забезпечення держави висококвалі-
фікованими фахівцями. Тому модернізація 
професійної підготовки інженерів аграрно-
го виробництва на засадах компетентніс-
ної концепції є однією з найбільш важливих 
проблем вищої аграрної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Слід зазначити, що потреба гли-
бинної трансформації, реформування, 
модернізації системи інженерної освіти, 
зокрема аграрної, на засадах компетент-
нісних ідей нині перестала бути дискусій-
ною, стала самоочевидною. Концептуаль-
ні засади підготовки сучасних інженерних 
кадрів обґрунтовано в працях І. Бендери, 
О. Дьоміна, А. Журавського, О. Коваленко, 
М. Лазарєва,.П. Лузана, В. Манька, С. Мо-
торної, В. Шило, Ю. Нагірного, В. Олек-
сенко, О. Романовського, А. Слободяню-
ка, І. Хом’юк, П. Стефаненко, А. Чучаліна, 
П. Яковишина та ін. Теорією компетент-
нісно-орієнтованого підходу до навчання 
займалися такі вчені: С. Амеліна, Н. Бібік, 
В. Безпалько, Е. Зеєр, І. Зимня, І. Зязюн, 
Н. Кузьміна, А. Маркова, Л. Мітіна, О. Овча-
рук, В. Луговий, Л. Пуховська, М. Розов, 
О. Савченко, Г. Терещук, А. Хуторський, 
В. Шапкін. Однак неодностайні позиції вче-
них щодо положень компетентнісно-орієн-
тованої підготовки фахівців вищою шко-
лою, визначення сутнісних характеристик, 
структури феномена професійної компе-
тентності інженера-аграрника перекону-
ють, що ці наукові аспекти ще потребують 
серйозних досліджень.

Постановка завдання. Мета статті – на 
основі аналізу основних положень компе-
тентнісно-орієнтованої підготовки визначи-
ти суть і структуру професійної компетент-
ності інженерів аграрного виробництва як 
інтегративної властивості особистості.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Потреба глибинної трансформа-
ції, реформування, модернізації системи 
вищої освіти, зокрема аграрної, нині пе-
рестала бути дискусійною, стала самооче-
видною. Ознаки якісної освіти показують, 
що донедавна панівна ідеологічна наста-
нова, яка розглядала вищу освіту як засіб 
включення підготовленого спеціаліста до 
національної економіки, вже не має ніяких 
перспектив. Пошук шляхів удосконалення 
навчально-виховного процесу, їх поширен-
ня, практичне використання та збереження 
в середовищі, яке швидко змінюється, є го-
ловною вимогою щодо забезпечення дер-
жави висококваліфікованими фахівцями. 
На нашу думку, А. Семенова справедливо 

зазначає [9, с. 103 – 104], що цей процес 
пояснюється ознаками «революції в освіті», 
зокрема:

 – підвищенням вимог до фахівця; при 
цьому найважливішими властивостями, 
яких набуває освіта, стає гнучкість, здат-
ність до переналагодження; це стосуєть-
ся як освітньої системи, так і її продукту –  
фахівця;

 – переходом від засвоєння знань 
до формування якостей, необхідних для 
творчої діяльності й постійного опануван-
ня нової інформації. Основним орієнтиром 
освіти стає формування творчо мислячої 
особистості, яка здатна саморозвиватися;

 – стратегічними завданнями реформу-
вання вищої освіти в Україні є трансфор-
мація кількісних показників освітніх послуг 
у якісні.

Тому далі зосередимо увагу на пробле-
мі, що стосується концептуальних засад 
діяльності вищої школи та має методоло-
гічний характер. Ідеться про проблему те-
оретичного обґрунтування шляхів, механіз-
мів, умов підготовки інженерів аграрного 
виробництва на засадах методології ком-
петентнісного підходу. 

Донедавна ситуація обґрунтування по-
ложень компетентнісного підходу вченими 
була досить різноманітною, багатовектор-
ною та вкрай суб’єктивною. Попри відсут-
ність термінологічної єдності щодо сутності 
понять цієї науково-педагогічної методо-
логії, учені визнають, що компетентнісний 
підхід – це поступова переорієнтація домі-
нуючої освітньої парадигми з переважною 
трансляцією знань, формуванням навичок 
на створення умов для оволодіння комп-
лексом компетентностей, що означають 
потенціал, здатності випускника до вижи-
вання й стійкої життєдіяльності в умовах 
сучасного багатофакторного соціально-по-
літичного, ринково-економічного, інформа-
ційно й комунікаційно насиченого простору.

Таким чином, услід за В. Луговим [4], 
О. Овчарук [6], А. Семеновою [9], понят-
тя «компетентнісний підхід» розуміємо як 
спрямованість педагогічного процесу на 
формування компетентностей (ключових, 
предметних, загальнопрофесійних, спе-
ціально-професійних) особистості, ре-
зультатом чого є сформована загальна 
компетентність людини (сукупність ключо-
вих компетентностей – інтегрованих здат-
ностей особистості, які «… дозволяють 
здійснювати складні поліфункціональні, 
поліпредметні, культурно доцільні види ді-
яльності, ефективно розв’язуючи відповідні 
проблеми, що відповідають багатоманіт-
ним сферам життя та сприяють досягнен-
ню успіху» [9, с. 105]). 
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У цьому разі маємо на увазі, що філо-
софія наявного донедавна в освіті кваліфі-
каційно-орієнтованого підходу передбача-
ла (як підмітив відомий філософ-психолог, 
представник Франкфуртської соціологічної 
школи Е. Фромм [11]) життєдіяльність за 
моделлю «тебе живуть»: за цієї освітньої 
методології програма підготовки фахів-
ця пов’язується, насамперед, з об’єктами 
(предметами) праці й не вказує на здібно-
сті, готовності, особистісні якості, необхід-
ні для життєдіяльності людини. Натомість 
вектор компетентнісного підходу орієнтує 
на інший тип життєдіяльності – «я живу» [2]: 
компетентнісно-орієнтована освіта спрямо-
вана на комплексне засвоєння знань і спо-
собів практичної діяльності, що забезпечує 
успішне функціонування людини у важли-
вих галузях життєдіяльності як у її власних 
інтересах, так і в інтересах суспільства в ці-
лому. 

Узагальнюючи цей важливий аспект, за-
значимо, що компетентнісний підхід у про-
фесійній освіті дозволяє змістити домінан-
ту з об’єкта (предмета) праці на підготовку 
особистості до розв’язання соціально-про-
фесійних ситуацій; орієнтувати вектор про-
фесійної освіти з відтворення, репроду-
кування знань на здатності застосування 
цілісних, інтегрованих знань; реалізувати 
стратегію мобільності, гнучкості випускни-
ків у працевлаштуванні, розширення мож-
ливостей їх самореалізації й саморозвитку; 
орієнтувати майбутню діяльність фахівців 
на безкінечне різноманіття професійних і 
життєвих ситуацій; зреалізувати міждис-
циплінарно інтегровані вимоги до освітніх 
результатів. 

Що стосується другого питання, то для 
нашого дослідження цікавим є висновок 
Н. Брюханової [1] про співвідношення між по-
няттями «компетенція» й «компетентність»:

 – якщо використовується одне з двох 
понять, то воно уособлює результат під-
готовки; тут можна сказати про синоніміч-
ність термінів;

 – використання обох термінів також 
може характеризувати результат підготов-
ки, тільки «компетентність» – загальної, 
а «компетенція» – часткової; тоді до складу 
компетентності входять компетенції;

 – до складу компетентності можуть вхо-
дити інші компетентності;

 – «компетентність» використовується 
в освіті тільки як результат, а «компетен-
ція» – як результат, процес чи наперед за-
дана вимога, норма.

Є також зарубіжні тлумачення цих понять 
(американське, британське та західноєвро-
пейське), але щоб визначитися з тлумачен-
ням терміна «компетентність» у сучасній 

вітчизняній педагогічній теорії й практиці, 
звернемося до висвітлення третього по-
ставленого питання розв’язання проблеми 
запровадження компетентнісного підходу 
у вищій освіті.

Нагадаємо, що постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 23 листопада 2011 р. 
№ 1341 затверджено Національну рамку 
кваліфікації (далі – НРК) [5], яка є першим 
практичним кроком до реалізації компе-
тентнісної концепції. Зазначимо, що ство-
рення НРК («кваліфікаційної конституції 
нації» [8]), сумісної з європейськими ме-
тарамками кваліфікацій, є великим рефор-
маторським кроком у напрямі підвищення 
якості вітчизняних кваліфікацій, їх конку-
рентоспроможності. 

У цьому важливому державному доку-
менті визначені характеристики (дескрип-
тори чи описи) кваліфікаційних рівнів, які 
маємо використовувати в освітній прак-
тиці. Нас цікавлять кваліфікаційні рівні, які 
можуть здобути студенти агроінженерних 
спеціальностей. Нагадаємо, що на початок 
2016 р. в Україні діє лише один закон, що 
містить норми НРК – це Закон України «Про 
вищу освіту». Аналіз дескрипторів НРК свід-
чить, що освітня й професійна кваліфікація, 
наприклад, майбутнього інженера-механіка 
(галузь знань 1001 «Техніка та енергетика 
аграрного виробництва», напрям підготов-
ки 6.100102 «Процеси, машини та облад-
нання агропромислового виробництва») за 
своїми характеристиками (базовими ком-
петентностями) мають відповідати шосто-
му кваліфікаційному рівню НРК.

Важливо відмітити, що зміст цієї інте-
грованої компетентності має бути засадни-
чим концептом розроблення професійного 
стандарту й на його основі – галузевого 
стандарту вищої освіти з конкретної спе-
ціальності. Звернемося безпосередньо до 
об’єкта нашого дослідження – професій-
ної компетентності майбутнього інженера 
агропромислового виробництва. Насампе-
ред укажемо, що більшість учених установ-
люють значення терміна «професійна ком-
петентність» в діяльнісному контексті.

Аналіз результатів досліджень щодо сут-
нісних характеристик професійної компе-
тентності свідчить, що ученими це понят-
тя визначається по-різному: як сукупність 
професійних властивостей; як інтеграція 
здібностей реалізовувати професійно-по-
садові функції на певному рівні; як готов-
ність до здійснення професійної діяльності; 
як стійка здатність до діяльності зі знанням 
справи тощо.

Для уточнення поняття «професійна ком-
петентність» визначимося з найближчою 
родовою ознакою. Найчастіше в дефініціях 



Збірник наукових праць 157

цього поняття учені вказують на такі най-
ближчі родові ознаки, як інтегральна (ва-
ріанти – «інтегративна», «інтеграційна», 
«інтегрована», «інтегрувальна») якість осо-
бистості; складна властивість особистості; 
якісне особистісне утворення; характерис-
тика особистості; стійка здатність; готов-
ність тощо. У словнику української мови 
слово «інтегральний» тлумачиться як «не-
розривно зв’язаний, суцільний, єдиний»  
[9, с. 35]. 

Пам’ятаючи про основні правила визна-
чення понять (визначення повинне мати в 
собі повний зміст поняття, що визначаєть-
ся, тобто всі його суттєві ознаки; тільки ці 
ознаки, взяті в сукупності, єдності, утво-
рюють ясність і прозорість поняття тощо), 
виокремимо основні суттєві ознаки профе-
сійної компетентності.

По-перше, особа, що володіє профе-
сійною компетентністю, має кваліфіковано 
виконувати професійну діяльність. Природ-
но, положення щодо виконання професій-
ної діяльності є видовою ознакою, яка не 
викликає сумніву. Але слово «кваліфіко-
вано» застерігає, що говорити про рівень 
сформованості професійної компетентно-
сті можна лише тоді, коли особі присвоє-
но кваліфікацію (офіційний результат оці-
нювання й визнання, який отримано, коли 
вповноважений компетентний орган уста-
новив, що особа досягла компетентностей 
(результатів навчання (підкреслено мною – 
О. К.)) за заданими стандартами [5]).

По-друге, у дефініцію досліджуваного 
поняття варто ввести ознаку, яка має по-
яснити, чому ця психологічна властивість 
особистості є інтегративною, які частини 
«об’єднуються в єдине ціле». У цьому ас-
пекті доцільно навести структуру компе-
тентності, яку пропонує І. Зимня [2, с. 8]: 
«а) знання змісту компетентності (когнітив-
ний аспект); б) уміння, досвід прояву ком-
петентності в різноманітних стандартних 
і нестандартних ситуаціях (поведінковий 
аспект); в) ціннісне ставлення до змісту, 
процесу та результату актуалізації ком-
петентності (ціннісно-смисловий аспект); 
г) емоційно-вольова регуляція процесу й 
результату прояву компетентності (регуля-
тивний аспект); ґ) готовність до актуалізації 
прояву компетентності в різноманітних си-
туаціях вирішення соціальних і професійних 
завдань (мотиваційний аспект)».

Наведена структура корелює з підхода-
ми вітчизняних учених до структурування 
феномена, коли виокремлюють такі компо-
ненти: когнітивний; діяльнісний (операцій-
но-технологічний); мотиваційно-ціннісний; 
рефлексивно-оціночний. Тому наступною 
ознакою є «збалансоване поєднання комп-

лексу знань, умінь, потреб і мотивів самов-
досконалення, морально-етичних ціннос-
тей і особистісно-професійних якостей».

По-третє, професійна компетентність 
має виявлятися не лише в діяльності, де-
термінувати її успішне виконання, а й за-
безпечувати стійку життєдіяльність людини 
в соціумі, в умовах сучасного багатофак-
торного соціально-політичного, ринково-е-
кономічного, інформаційно й комунікацій-
но насиченого простору. Тому вважаємо 
за потрібне віднести ознаку «ефективно 
розв’язувати соціально-виробничі ситуації» 
до основних суттєвих ознак досліджувано-
го поняття.

По-четверте, професійна компетентність 
як властивість, цілісна якість особисто-
сті має виявлятися не лише в професійній  
діяльності, а й у вчинках людини. Ідеться 
про те, що фахівця готують не тільки для 
участі у виробництві, а насамперед для 
того, щоб сформувати ціннісні орієнтації 
(етичні, громадянські, екологічні, естетичні 
тощо). У такому разі під учинком розуміємо 
свідому дію, яку оцінюють як акт мораль-
ного самовизначення, у якій людина ствер-
джує себе як особистість стосовно іншої 
людини, себе самої, групи, спільноти, при-
роди загалом.

Таким чином, професійна компетент-
ність – це інтегративна властивість осо-
бистості, що виявляється в діяльності, 
поведінці та вчинках людини й зумовлює 
готовність і здатність фахівця кваліфіко-
вано виконувати свої професійні функції, 
ефективно розв’язувати соціально-вироб-
ничі ситуації за рахунок збалансованого 
поєднання комплексу знань, умінь, потреб 
і мотивів самовдосконалення, мораль-
но-етичних цінностей і необхідних особи-
стісно-професійних якостей.

На основі аналізу змістових аспектів про-
фесійну компетентність інженера аграрного 
виробництва розглядаємо як єдність п’яти 
взаємозумовлених і взаємозалежних ком-
понентів: мотиваційно-ціннісного, когнітив-
ного, діяльнісного, особистісно-рефлек-
сивного й емоційно-вольового.

Так, мотиваційно-ціннісний компонент 
передбачає сформованість ціннісних орієн-
тацій випускника на оволодіння агроінже-
нерною справою, морально-етичних варто-
стей життєдіяльності в сільському соціумі, 
позитивних мотивів, прагнень до інновацій-
ної інженерно-технічної діяльності, стійких 
потреб розвитку власного творчого потен-
ціалу, технічних інтересів; ґрунтуючись на 
мотивації досягнень, цей складник профе-
сійної компетентності виконує функцію сти-
мулювання професійного й особистісного 
розвитку майбутнього інженера-аграрника.
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Когнітивний компонент включає теоре-
тичні (декларативні) і технологічні (проце-
дурні) знання (фундаментальні, прикладні, 
методологічні), що передбачає добір від-
повідних прийомів розв’язання соціаль-
но-інженерно-технічних проблем, сфор-
мованість знань для організації особистої 
інженерно-технічної діяльності та застосу-
вання інтелектуального потенціалу для про-
ектування технологічних процесів і систем, 
планування робіт, організації виробничих 
процесів і управління ними. 

Діяльнісний компонент являє собою вза-
ємопов’язаний комплекс умінь і навичок, 
що забезпечують якісну реалізацію профе-
сійних функцій інженера аграрного вироб-
ництва (дослідницької, проектувальної, ор-
ганізаційної, управлінської, технологічної, 
контрольної, прогностичної, технічної). Се-
ред професійних умінь інженера аграрного 
виробництва виділяють загальноінженерні 
предметні, що характерні для інженерної 
діяльності будь-якої спеціальності й забез-
печують успішне виконання наукових дослі-
джень і практичних інженерних розроблень; 
соціальні професійні, які забезпечують плід-
ну роботу і взаємодію між членами колективу.

Особистісно-рефлексивний компонент 
включає сукупність громадянських рис (сві-
тогляд, громадянська активність і цілеспря-
мованість, національна самосвідомість, 
патріотизм, працелюбність тощо), мораль-
но-етичних якостей (чесність і порядність, 
скромність, високий рівень культури, сум-
лінність, доброта, принциповість тощо); 
професійних якостей інженера (міцне фі-
зичне здоров’я, інтерес до техніки, техніч-
на кмітливість, творче ставлення до робо-
ти, точний окомір, швидка реакція, технічне 
мислення, аналітичний розум).

Емоційно-вольовий компонент включає 
здатність розуміти власний емоційний стан 
під час роботи з технічним устаткуванням; 
цілеспрямованість дій у професійному се-
редовищі; володіння собою в ситуаціях 
невизначеності, технічних несправностей; 
наполегливість у досягненні поставлених 
цілей; упевненість у виборі раціональних 
способів інженерно-технічної діяльності; 
наполегливість у саморозвитку, самовдо-
сконаленні; прояв вольових зусиль у розв’я-
занні науково-технічних проблем; прагнен-
ня до подолання труднощів; позитивний 
емоційний настрій, пов’язаний з успішні-
стю професійної діяльності; наполегливість 
у подоланні труднощів; старанність, вдум-
ливість, прагнення до самовдосконалення, 
самокритичність.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, компетентнісно-орієнтована під-
готовка інженерів аграрного виробництва – 

це така організація навчально-виховного 
процесу, за якої пріоритетною, основною 
метою є формування особистості фахівця, 
здатного ефективно реалізовувати в про-
фесійній діяльності свій творчий потенціал, 
умотивованого й підготовленого до інже-
нерно-технічної діяльності в сільському гос-
подарстві, до самореалізації та самороз-
витку. Орієнтиром такого методологічного 
підходу є професійна компетентність інже-
нера аграрного виробництва – інтегратив-
на властивість особистості, що виявляється 
в інженерно-технічній діяльності, поведінці 
та вчинках людини й зумовлює готовність 
і здатність фахівця кваліфіковано викону-
вати функції інженера аграрного виробни-
цтва за рахунок збалансованого поєднання 
комплексу знань, умінь, потреб і мотивів 
самовдосконалення, морально-етичних цін-
ностей і необхідних особистісно-професій-
них якостей (міцне фізичне здоров’я, інте-
рес до техніки, технічна кмітливість, творче 
ставлення до роботи, точний окомір, швид-
ка реакція, технічне мислення, аналітичний 
розум, оригінальність мислення, здатність 
до концентрації уваги, організаторські здіб-
ності, наполегливість і цілеспрямованість, 
екологічна культура, відповідальність).

Оскільки професійна компетентність 
є конструктом п’яти взаємозумовлених і 
взаємозалежних компонентів (мотивацій-
но-ціннісного, когнітивного, діяльнісного, 
особистісно-рефлексивного й емоційно-во-
льового), то подальші наукові розвідки при-
святимо розробленню докладної методики 
їх цілеспрямованого формування.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Брюханова Н. Основи педагогічного проекту-

вання в інженерно-педагогічній освіті : [монографія] /  
Н. Брюханова. – Харків : НТМТ, 2010. – 438 с.

2. Гурье Л. Интегративные основы инновационно-
го образовательного процесса в высшей профессио-
нальной школе : [монография] / Л. Гурье, А. Кирсанов,  
В. Кондратьев, И. Ярмакеев ; под редакцией В. Кон-
дратьева. – М. : ВИНИТИ, 2006. – 288 с.

3. Зимняя И. Компетенция и компетентность в кон-
тексте компетентностного подхода в образовании /  
И. Зимняя // Иностранные языки в школе. – 2012. –  
№ 6. – С. 2 – 10.

4. Луговий В. Це кваліфікаційна конституція нації / 
В. Луговий // Освіта. Всеукраїнський громадсько-полі-
тичний тижневик. – 2012. – № 1 – 2 (5488 – 5489). –  
С. 12 – 13.

5. Національна рамка кваліфікацій. Додаток до 
постанови Кабінету Міністрів України від 23 листо-
пада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – Режим  
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 
1341-2011-%D0%BF.

6. Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлен-
ня змісту освіти / О. Овчарук // Стратегія реформуван-



Збірник наукових праць 159

ня освіти в Україні: рекомендації з освітньої політи-
ки. – К. : «К.І.С.», 2004. – С. 13 – 37. 

7. Семенова А. Парадигмальне моделювання у про-
фесійній підготовці майбутніх учителів : [моногра-
фія] / А. Семенова. – Одеса : Юридична література, 
2009. – 504 с.

8. Словник української мови: у 11 т. /  
АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред.  
І. Білодіда. – Т. 4 . – К. : Наукова думка, 1973. –  
840 с.

9. Фромм Э. Здоровое общество / Э. Фромм. – М. : 
АКТ, Астрель, 2011. – 448 с.

УДК 378.14:371-027.63
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завідувач кафедри фізичної культури та основ здоров’я

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

У статті зосереджено увагу на характеристиці зарубіжного досвіду підготовки майбутніх учителів, 
що володіють високим рівнем культури здоров’я. Проаналізовано загальні методологічні аспекти про-
фесійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Розкрито підходи до формування культури 
здоров’я, які використовують викладачі Польщі під час професійної підготовки студентів. Досліджено 
особливості організації та здійснення медико-санітарної освіти, а також висвітлено особливості сучас-
ної здоров’язбережувальної освіти.
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В статье сосредоточено внимание на характеристике зарубежного опыта подготовки будущих учи-
телей, обладающих высоким уровнем культуры здоровья. Проанализированы общие методологические 
аспекты профессиональной подготовки будущих учителей физической культуры. Раскрыты подходы к 
формированию культуры здоровья, которые используют преподаватели Польши во время профессио-
нальной подготовки студентов. Исследованы особенности организации и осуществления медико-сани-
тарного просвещения, а также освещены особенности современного здоровьесберегающего образова-
ния.
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Moseichuk Yu.Yu. CONTENT ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRAINING  
OF FUTURE TEACHERS IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF A HEALTH CULTURE

The article focuses on the characterization of foreign experience in the training of future teachers with a 
high level of health culture. The general methodological aspects of the training of future teachers of physical 
culture are analyzed. Approaches to the formation of a health culture that are used by Polish teachers during 
professional training of students are revealed. The peculiarities of the organization and implementation of 
medical-sanitary education are researched, as well as the features of modern health-saving education and its 
potential are highlighted.

Key words: health culture, future teachers of physical culture, foreign experience, professional training.

Постановка проблеми. У сучасних со-
ціально-економічних умовах особливої ак-
туальності набуває проблема підвищення 
рівня культури здоров’я молоді. У публі-
кації С. Горбунової [1] аргументовано до-
ведено, що на державному рівні в Укра-
їні слід керуватися життєвою концепцією 
виховання здорової людини та забезпе-
чувати: єдність розуму, душі й тіла, які є 
взаємозалежними, хоч і різними сторона-
ми єдиного цілого. Таким чином, культура 
здоров’я має бути покладена в освітню па-

радигму ВНЗ. Саме людина, за визначен-
ням Т. Тюріної [5], постає складною ціліс-
ною істотою, яка синтезує «єдність духу, 
душі й тіла, і розвиток її можна розглядати 
відповідно як розгортання її фізичних (ті-
лесних), душевних (психічних) і духовних 
можливостей» [5, с. 43]. Це визначення,  
у нашому баченні, цілісно передає ос-
новний сенс у доцільності формування  
у студентської молоді високого рівня куль-
тури здоров’я під час організації освітньо-
го процесу у ВНЗ.
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Отже, вимога сучасності щодо підготов-
ки конкурентоздатних фахівців у ВНЗ ро-
бить проблему збереження та зміцнення 
здоров’я особливо актуальною. Саме тому, 
однією із першочергових проблем сучас-
ної вищої освіти є проблема формування 
у студентів усіх спеціальностей ціннісного 
ставлення до свого здоров’я та розвиток 
технологій його зміцнення. Ще зі студент-
ської лави виникає нагальна необхідність 
системної та цілеспрямованої діяльності 
щодо підвищення рівня культури здоров’я 
майбутніх учителів фізичної культури з ме-
тою забезпечення належних умов для його 
збереження та зміцнення.

З педагогічної точки зору, культура 
здоров’я є інтегральною якісною харак-
теристикою особистості, що поєднує со-
ціальний, духовний, психічний, фізичний 
компоненти та створює відчуття внутріш-
ньої гармонії, благополуччя й загального 
задоволення життям. Культуру збереження 
та відновлення здоров’я науковці розгляда-
ють як запоруку життєрадісності, бадьоро-
сті, повноцінного розумового та фізичного 
розвитку особистості. Тому одним із най-
важливіших завдань викладачів ВНЗ є тур-
бота про формування у студентів високого 
рівня культури здоров’я.

Зазначимо, що суспільно-політичні, еко-
номічні та культурні зміни, що відбулися 
в Україні, а також потреба у поглибленні єв-
ропейської інтеграції мають суттєвий вплив 
на процес модернізації професійної підго-
товки майбутніх фахівців у вищих навчальних 
закладах. Нині на порядок денний постало 
питання щодо аналізу позитивного досві-
ду науковців та практиків зарубіжних країн 
у сфері формування професіоналізму май-
бутніх педагогічних кадрів у цілому та фор-
мування у них культури здоров’я, зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
доводить той факт, що науковці активно 
працюють над теоретичними та практични-
ми аспектами вдосконалення професійної 
підготовки педагогічних кадрів у контек-
сті вимог технології здоров’язбереження. 
Встановлено, що учителі фізичної культури 
повинні відзначатися високим рівнем куль-
тури здоров’я для того, щоб якісно здійс-
нювати свою професійну діяльність. Ак-
туальними у задекларованому контексті є 
наукові публікації П. Джуринського, І. Кув-
шинової, Г. Мешко та ін., в яких проаналі-
зовано потенціал здоров’язбережувальних 
технологій. Теоретико-методологічні аспек-
ти організації професійної підготовки май-
бутніх фахівців спеціальності 014 «Середня 
освіта. Фізична культура» у ВНЗ вивчали 
Б. Долинський, О. Міхеєнко, Ю. Палічук та 
ін. У публікаціях І. Гринченка, С. Гуменюка, 

Н. Довганя та ін. представлено характе-
ристику педагогічних інновації, які доцільно 
впроваджувати в освітній процес профе-
сійної підготовки майбутніх учительських 
кадрів, які будуть організовувати фізичне 
виховання школярів та молоді.

Можемо констатувати той факт, що 
за кордоном накопичено значний дос-
від щодо використання медико-санітарної 
освіти, а також ґрунтовно проаналізовано 
й активно використовуються сучасні здо-
ров’язбережувальні технології. Саме тому 
постала нагальна потреба у проведенні 
контент-аналізної характеристики цього 
досвіду з метою запозичення найбільш сут-
тєвих здобутків та впровадження їх у прак-
тику професійної підготовки майбутніх учи-
телів фізичної культури з високим рівнем 
культури здоров’я.

Постановка завдання. Мета статті пе-
редбачала проведення аналізу загальних 
методологічних підходів до професійної 
підготовки вчительських кадрів в європей-
ських країнах, а також висвітлення кон-
кретних прикладів формування культури 
здоров’я, організації медико-санітарної та 
здоров’язбережувальної освіти.

Виклад основного матеріалу. Насам-
перед акцентуємо увагу на тому, що на 
основі проведеного семантичного аналізу, 
яке об’єднало погляди філософів, медиків, 
психологів, педагогів та фахівців з фізич-
ного виховання, можемо узагальнити, що 
культура здоров’я є невіддільною складо-
вою загальної культури, що охоплює став-
лення студентів самих до себе на основі 
сформованих знань та умінь щодо опти-
мального вибору інтелектуальних, емоцій-
них, фізичних навантажень. З’ясовано, що 
культура здоров’я детермінує ступінь за-
лежності здоров’я особистості від стратегії 
вибудовування її відносин з оточуючим сві-
том та з самою собою. 

Науковці одностайні у тому, що культура 
здоров’я повинна охоплювати цілісну си-
стему ціннісно-смислових установок, емо-
ційно-вольового досвіду та повинна бути 
спрямована на самопізнання, саморозви-
ток і самовдосконалення індивідуального 
здоров’я, необхідного для продуктивного 
довголіття людини, виконання ним життєвої 
місії, що базується на готовності до прак-
тичної діяльності по вдосконаленню і збере-
женню здоров’я. Культуру здоров’я можна 
розглядати як особистісну якість кожного, 
що базується на внутрішній і зовнішній ак-
тивності людини. Тобто, це не лише знання 
людини про свій внутрішній (фізичний, фі-
зіологічний, духовний) світ, а й усвідомлен-
ня свого морального обличчя, своєї оцінки 
зовнішнього світу та інших людей, свого 
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місця у природі й соціумі. У найбільш за-
гальному контексті, формування культури 
здоров’я тісно пов’язане з розвитком са-
мостійності та суб’єктності у студентів та її 
формування відбувається завдяки активній 
здоров’ятворчій та здоров’язміцнювальній 
діяльності. 

Виконуючи основні завдання, задекла-
ровані нами у статті, доцільно проаналізу-
вати загальні методологічні аспекти про-
фесійної підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури, які практикуються нау-
ковцями інших країн. Наприклад, як зазна-
чає С. Гуменюк, «в університетах західної 
Європи увага приділяється не накопичен-
ню теоретичних знань, а розвитку творчого 
потенціалу власної особистості й креатив-
ному мисленню. Сучасний випускник ВНЗ 
фізичної культури і спорту це, передусім, 
фахівець, який не тільки оволодів теоретич-
ними і практичними компетенціями у про-
фесійній діяльності, але й став людиною, 
яка мобільно й креативно реагує на зміни 
у процесі виконання своїх функціональних 
обов’язків» [3, с. 73].

На основі вивчення дисертаційного до-
слідження Л. Сущенко [4] встановлено, що 
у навчальних планах вищих закладів освіти 
Європейського союзу є три типи навчаль-
них курсів:

– обов’язкові (required), які передбача-
ють вивчення загальноосвітніх та загально 
професійних дисциплін на першому та дру-
гому курсах;

– частково елективні (partly electives), 
пропонуються на вибір з переліку навчаль-
них дисциплін;

– елективні (за вибором) (free electives) 
відбираються з програм інших факультетів 
університету. 

У найбільш загальному контексті такий 
підхід сьогодні також діє і в українських ВНЗ, 
які готують майбутніх фахівців з фізичного 
виховання. Однак, у цьому контексті повні-
стю поділяємо позицію С. Гуменюк стосов-
но того, що «в Європейських університетах 
надається більше права вибору студентами 
навчальних дисциплін. У вітчизняних ВНЗ 
питома вага вибору студентами дуже мала, 
яка зводиться до кількох дисциплін. Тому 
університети Європейських країн відзна-
чаються кращою мобільністю, варіативніс-
тю та індивідуальним підходом у навчанні»  
[3, с. 72].

Опрацювання наукової літератури [2; 3;  
6; 7] дозволило з’ясувати той факт, що 
Європейські виші готують викладачів двох 
видів: учитель молодших класів і вчитель 
фізичного виховання. Зокрема, учитель 
молодших класів це фахівець молодшої 
школи, який має право на викладання всіх 

(або майже всіх) предметів навчального 
плану (читання, письмо, математика), а та-
кож має право викладати фізкультуру. Така 
категорія вчителів має право викладати 
фізичну культуру, крім основних предме-
тів, незалежно від того, чи є у них досвід 
викладання фізичного виховання. У свою 
чергу учитель з фізичного виховання це 
дипломований фахівець у галузі фізичної 
культури і спорту. Він має право викладати 
тільки фізичну культуру; а в окремих випад-
ках ще один предмет з навчального пла-
ну, пов’язаний з фізичною активністю або 
зі сферою здоров’я.

У відповідності до уніфікації «Європей-
ської моделі», як встановив I. Гринченко 
[2], у навчальних планах вищих фізкультур-
них закладів освіти європейських країн міс-
тяться п’ять циклів навчальних дисциплін. 
Так, до циклу загальнонаукових дисциплін 
включено фізіологію, анатомію, здоров’я, 
біомеханіку, статистику, біохімію, біоме-
трію, біогістологію, фізику, хімію. До дис-
циплін соціально-гуманітарного циклу від-
носяться: соціологія, філософія, іноземні 
мови, право. Цикл педагогічних дисциплін 
представлено дидактикою, педагогікою та 
психологією. До циклу спеціальних дисци-
плін віднесено такі предмети, як: дидакти-
ка, історія, теорія та методика фізичного 
виховання, організація, теорія руху, антро-
помоторика. Тоді як цикл спортивних дис-
циплін утворили: плавання, легка атлетика, 
гімнастика, ритміка, ігри, танці, рекреація, 
предмети за вибором, лижний спорт, за-
няття на природі. Отже, майбутні фахівці, 
опановуючи означений спектр навчальних 
дисциплін, мають змогу суттєво розширити 
власні теоретичні знання у галузі культури 
здоров’я та оволодіти практичними умін-
нями і навичками. Це відбувається ще на 
першому-другому році навчання під час ви-
вчення такої загальнонаукової дисципліни 
як «Здоров’я». 

Зупинимося більш ґрунтовно на ана-
лізі досвіду щодо формування культури 
здоров’я, яким володіють наші найближчі 
європейські сусіди – поляки. Так, доволі 
ґрунтовний аналіз методів навчання основ 
культури здоров’я представлено у публіка-
ції польської дослідниці М. Войнаровської- 
Солдан (Magdalena Woynarowska-Sołdan) 
[11] на тему «Вибрані питання методики 
здоров’язбережувальної освіти». Дослідни-
ця наголошує на потребі мотивування сту-
дентів та доводить необхідність під час ор-
ганізації фізичного виховання кардинально 
змінити ролі у навчанні: викладач повинен 
з ролі «експерта», який «знає все» перей-
ти у статус радника, обмежити оцінювання, 
коментарі та нав’язування власної думки. 
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Головне, що радить польська дослідниця 
для успішної діяльності по формуванню 
у студентів культури здоров’я, виклада-
чеві слід мати відвагу сказати «не знаю, 
нумо перевірмо разом», він має право на 
«незнання» і навчання разом зі своїми ви-
хованцями. Авторка доводить, що під час 
практичних занять необхідно системно 
підходити до удосконалення практичних 
умінь спілкуватися, створювати атмосферу 
безпеки і довіри, дотримуватися рівноваги 
між програмовими вимогами та потреба-
ми. Отже, у баченні польської дослідниці 
«навчання і виховання для здоров’я повинні 
бути орієнтовані на демократичні, а не мо-
ралізаторські засади» [11, с. 10].

Досить актуальними у контексті форму-
вання культури здоров’я вважаємо поради 
К. Осташевського (Krzysztof Ostaszewski) 
[8]. Наприклад, науковець під час прове-
дення зі студентами практичного заняття 
«Форми організації здоров’язбережуваль-
ного виховання» пропонує присвятити чи-
мало уваги вивченню питань «Зв’язків між 
здоров’язбережувальною освітою та про-
філактикою». Відтак, проектуючи модель 
професійно-педагогічної діяльності май-
бутнього учителя з організації здоров’язбе-
рігаючого довкілля школярів, студенти уже 
мають загальне уявлення про те, що, крім 
навчання основ здоров’я, важливою сфе-
рою превентивної діяльності школи є про-
філактика ризикованої для здоров’я по-
ведінки (у середніх навчальних закладах 
Польщі ця сфера спрямована на запобіган-
ня вживання учнями психотропних речовин, 
попередження агресії у стосунках; важли-
вим елементом цієї програми є запобігання 
ожирінню) [8, с. 53–54].

Аналізуючи зміст наукової публікації 
К. Осташевського [8], можемо констатува-
ти й той факт, що у польській науковій тер-
мінології існує чітка диференціація двох по-
нять, по-перше, «здоров’язбережувальне 
виховання», що спрямоване на формуван-
ня позитивної мотивації до способу жит-
тя, сприятливого для здоров’я, а по-друге, 
«профілактика», що охоплює спеціальну ді-
яльність щодо подолання «патологій» у по-
всякденному житті. З огляду на це, як радить 
автор, методика організації діяльності у цих 
напрямках повинна бути різною, однак їх 
об’єднуючим «місточком» має стати стра-
тегія «розвитку життєвих навичок», серед 
яких важливими щодо профілактики тютю-
нопаління, вживання алкогольних та нарко-
тичних речовин є навички конструктивного 
розв’язання проблем, здатність приймати 
раціональні та оптимальні рішення, уміння 
визначити суть проблеми і причини її ви-
никнення, позитивне ставлення до себе, 

інших людей та життєвих перспектив, умін-
ня впоратися із тривогою і страхом, уміння 
переживати невдачі, уміння справлятися 
із горем, втратою, травмою, насиллям, за-
стосування релаксаційних технік, навички 
асертивної поведінки, інші [8, с. 55].

У контексті поставлених завдань нами 
були проаналізовані наукові доробки 
Б. Войнаровської (Barbara Woynarowska) 
[9; 10], що присвячені дослідженню осо-
бливостей організації та здійснення меди-
ко-санітарної освіти, а також аналізу від-
носин між охороною здоров’я та освітою. 
У процесі вивчення її напрацювань вста-
новлено, що для сучасної польської здо-
ров’язбережувальної освіти характерни-
ми є декілька рис. Наприклад, студент не 
сприймається як «чистий аркуш», знання 
і досвід вихованців стають основою навчан-
ня, важливим є кореляція здобутих знань 
та умінь з їхньою «власною ситуацією» і 
потребами. Дослідниця доводить, що на 
заняттях доцільно використовувати досить 
просте і, воднораз, містке тлумачення по-
няття «активні методи» (спосіб навчання, 
при якому учитель не передає готової ін-
формації, але створює умови до самостій-
ного навчання [9, с. 26]).

Інформативною у контексті практичних 
підходів до формування культури здоров’я 
студентів є запропонована Б. Войнаров-
ською у статті «Особливості сучасної здо-
ров’язбережувальної освіти» методика ре-
алізації інтерактивних технологій навчання 
(роботи у малих групах, «мозкового штур-
му», дискусії, ситуативного моделювання – 
розігрування ситуацій за ролями, методу 
проектів, портфоліо). Авторкою розроблено 
та представлено у відкритому друці доволі 
ґрунтовні методичні рекомендації, які базу-
ються на використанні методу візуалізації 
та техніки «Намалюй і напиши», що мають 
суттєвий позитивний вплив на формування 
здорового способу життя [10, с. 17].

Підсумовуючи, можемо констатувати, що 
у практичній площині культура здоров’я пе-
редбачає: цінності та ідеали здоров’я, які 
безпосередньо ґрунтуються на національ-
них здоров’язберігаючих традиціях; світо-
глядні аспекти, які базуються на сукупності 
знань та переконань; форми та моделі ін-
дивідуальної діяльності, що спрямована на 
збереження та зміцнення здоров’я. У публі-
каціях зарубіжних науковців накопичено різ-
ноплановий пласт теоретичних, методичних 
та практичних узагальнень, які володіють 
великим потенціалом щодо формування 
культури здоров’я у майбутніх фахівців. 

У процесі вивчення означеного кола пи-
тань, було встановлено, що погіршення 
стану здоров’я молоді пов’язане, насампе-
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ред, з кризою у національній системі фізич-
ного виховання населення, а її причинами є 
знецінення соціального престижу здоров’я, 
фізичної культури і спорту; неузгодженістю 
між сучасними вимогами до усіх ланок під-
готовки і перепідготовки фізкультурних ка-
дрів; недооцінення у навчальних закладах 
соціальної, оздоровчої та виховної ролі фі-
зичної культури і спорту; залишковий прин-
цип її фінансування.

З упевненістю констатуємо, що нині 
в умовах інтеграції педагогічної освіти 
України у загальноєвропейському освіт-
ньому просторі активізується потреба у 
діяльнісному вивченні та імплементації 
іноземних стратегій (способів, моделей, 
форм, змісту тощо) формування у студен-
тів культури здоров’я та концептуального 
переосмислення й впровадження сучас-
них інноваційних підходів фахівців пере-
дових європейських країн у зазначеному 
напрямку.

Висновки. У процесі дослідження було 
встановлено, що професіоналізм педагога 
нині визначається не лише здатністю до-
сягати високого педагогічного результату,  
а й сформованістю культури здоров’я, вмін-
ням будувати свою професійну діяльність 
з позиції здоров’язбереження всіх учас-
ників освітнього процесу. Ця теза стала 
провідною у більшості європейських країн, 
які накопичили суттєвий досвід у контексті 
формування у молодого покоління високо-
го рівня культури здоров’я. 

Розвиток вищої освіти в Україні вимагає 
творчого підходу до організації професій-
ної підготовки учительських кадрів нової 
генерації, які здатні до активної діяльності 
у сфері збереження та зміцнення здоров’я 
та володіють високим рівнем культури здо-
ров’я. У цьому контексті в європейських 
країнах накопичено значний позитивний 
досвід щодо організації освітнього проце-
су. З огляду на наведені аргументи вва-
жаємо, що під час організації професійної 
підготовки процесу конкурентоспромож-
ного фахівця спеціальності 014 «Середня 
освіта. Фізична культура» у ВНЗ доцільно 
використовувати передовий закордонний 
досвід, що спрямований на формування 
високого рівня культури здоров’я майбут-
ніх фахівців, а також враховувати надбання 
щодо здійснення медико-санітарної та здо-
ров’язбережувальної освіти. 

Перспективи подальших досліджень 
будуть спрямовані на розробку та впрова-
дження цілісної системи формування куль-
тури здоров’я майбутніх учителів фізичної 
культури під час неперервної професійної 
підготовки, а також на змістове наповнення 
навчально-методичного супроводу проце-

су формування культури здоров’я майбут-
ніх учителів фізичної культури засобами фі-
зичного виховання.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
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Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 
Національного університету цивільного захисту України

У статті осмислено дефініції концепції, педагогічної концепції та інших понять, які становлять по-
нятійно-категоріальний апарат дослідження. Проаналізовано положення концепцій професійно орієн-
тованої комунікативної підготовки курсантів у вищих навчальних закладах Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій.

Ключові слова: концепція, професійно орієнтована підготовка, комунікативна підготовка, офіцер, 
служба цивільного захисту. 

В статье осмысленны дефиниции концепции, педагогической концепции и других понятий, которые 
составляют понятийно-категориальный аппарат исследования. Проанализированы положения концеп-
ции профессионально ориентированной коммуникативной подготовки курсантов в высших учебных 
заведениях Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ключевые слова: концепция, профессионально ориентированная подготовка, коммуникативная 
подготовка, офицер, служба гражданской защиты.

Nenko Yu.P. THE CONCEPT OF PROFESSIONALLY ORIENTED COMMUNICATIVE TRAINING 
OF FUTURE OFFICERS OF THE CIVIL PROTECTION SERVICE

The article comprehends the definitions of the concept, the pedagogical concept and other concepts that 
make up the conceptual-categorical apparatus of the study. The positions of the concept of professionally 
oriented communicative training of cadets in higher educational institutions of the State Emergency Service  
of Ukraine are analyzed.

Key words: concept, professionally oriented training, communication training, officer, civil protection ser-
vice.

Постановка проблеми. Докорінні зру-
шення, що відбуваються сьогодні в політич-
ній, соціально-економічній, культурно-о-
світній та інших сферах суспільного життя 
в Україні, актуалізували проблему розро-
блення концептуальних стратегій якісно-
го поліпшення й розвитку освіти, здатної 
здійснювати професійну підготовку офі-
церських кадрів відповідно до зростаючих 
запитів особистості, потреб громадянсько-
го суспільства та держави й із урахуванням 
тих викликів, які особливо гостро постали 
у країні.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Результати аналізу наукової літе-
ратури свідчать, що вченими сьогодні вже 
досліджені окремі питання комунікативної 
підготовки формування фахівця. Зокре-
ма, у публікаціях висвітлено шляхи підви-

щення рівня професійної компетентності 
фахівців (О. Бикова, В. Бут, О. Іващенко, 
М. Кришталь, Л. Мохнар, О. Островерх, 
М. Фомич та ін.); методологічні засади ді-
лової комунікації (О. Бодальов, Ю. Жуков, 
А. Капська, О. Леонтьєв, Б.  Ломов); спів-
відношення знань, умінь і навичок у про-
фесійній галузі з поняттям професійної 
компетентності (Н. Кузьміна, А. Маркова, 
Л. Мітіна, А. Хуторський та ін.); загально-
теоретичні аспекти визначення змісту і 
структури професійно-комунікативної ком-
петентності фахівців різних галузей (Л. Га-
лікова, Д. Годлевська, Т. Грабой, Н. Доло-
вова, В. Зикова, С. Петрушин, В. Черевко 
та ін.). Однак висновки фахівців з питань 
педагогіки вищої школи та результати ви-
вчення практики підготовки майбутніх фа-
хівців у вищих навчальних закладах свідчать 
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про те, що ця проблема потребує подаль-
шого дослідження.

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає в дослідженні засадничих ідей кон-
цепції професійно орієнтованої комуні-
кативної підготовки майбутніх офіцерів 
служби цивільного захисту, впровадження 
якої в процес фахової підготовки в галузе-
вих вищих навчальних закладах Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій 
(далі – ДСНС) суттєво підвищує рівень осо-
бистісного і професійного розвитку суб’єк-
тів освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Здійснене нами ґрунтовне тео-
ретичне узагальнення й науково-методо-
логічне розв’язання проблеми формування 
готовності майбутніх офіцерів служби ци-
вільного захисту до професійно орієнто-
ваної комунікативної діяльності в проце-
сі фахової підготовки у вищих навчальних 
закладах ДСНС України дає змогу пред-
ставити отримані результати науково- 
педагогічного дослідження у формі науково 
обґрунтованої педагогічної концепції про-
фесійно орієнтованої комунікативної підго-
товки майбутніх офіцерів служби цивільно-
го захисту.

Вибір обґрунтування педагогічної кон-
цепції професійно орієнтованої комуніка-
тивної підготовки майбутніх офіцерів служ-
би цивільного захисту у вищих навчальних 
закладах ДСНС України обумовлюємо тим, 
що педагогічна концепція – це насамперед 
система доказів певного положення, систе-
ма поглядів на те чи інше явище; світогляд, 
світорозуміння, переконання [4, с. 886].

У процесі дослідження питання профе-
сійно орієнтованої комунікативної підготов-
ки у вищих навчальних закладах проведено 
аналіз наукових досліджень із цього питан-
ня, який дав змогу розглянути саме понят-
тя «концепція».

У Словнику іноземних слів розкриваєть-
ся значення цього терміна як «система по-
глядів, те або інше розуміння явищ, проце-
сів; єдиний визначальний задум, що веде 
думку наукової праці» [7].

Концепція педагогічна – це система ідей, 
висновків про закономірності й сутність пе-
дагогічного процесу, принципи його органі-
зації та методи здійснення, яка побудована 
на певній теоретико-методологічній осно-
ві й узагальненні сучасного педагогічного 
досвіду, в тому числі й власного, експери-
ментально перевіреного; концептуальний 
задум тієї або іншої теорії, моделі й техно-
логії [3, с. 153]. 

Концепція, зазначає Н. Бордовська, – це 
система поглядів і думок, що відображає 
точку зору вченого у формі ідей, задуму та 

конструктивного принципу в поясненні й 
перетворенні предмета (явища, процесу) 
дослідження, тобто концепція – це теоре-
тичне обґрунтування гіпотези дослідження 
[2, с. 142].

Отже, педагогічна концепція професій-
но орієнтованої комунікативної підготовки 
майбутніх офіцерів служби цивільного за-
хисту становить складну, цілеспрямовану, 
динамічну систему теоретико-методологіч-
них знань про об’єкт дослідження – профе-
сійно орієнтовану комунікативну підготовку 
майбутніх офіцерів служби цивільного за-
хисту – і ґрунтується на конкретних мето-
дологічних основах. 

Цілеспрямованість педагогічної концеп-
ції професійно орієнтованої комунікативної 
підготовки майбутніх офіцерів служби ци-
вільного захисту передбачає визначення 
й досягнення мети як передбачуваного ре-
зультату. У нашому випадку результатом є 
формування готовності майбутнього офіце-
ра служби цивільного захисту до професій-
но орієнтованої комунікативної діяльності 
в процесі фахової підготовки у вищих на-
вчальних закладах ДСНС України. 

Для перевірки результату досягнення цієї 
мети необхідно визначити критерії зазна-
ченого феномена: мотиваційно-ціннісний, 
когнітивній, діяльнісний – і їх показники, до 
яких ми зарахували такі: інтерес до про-
фесійно орієнтованої комунікативної діяль-
ності; потреба в комунікативній діяльності; 
наявність прагнення до самовдосконален-
ня; знання основних понять, видів і функцій 
професійно орієнтованої комунікативної ді-
яльності; знання морально-етичних норм і 
правил професійно орієнтованої комуніка-
тивної діяльності офіцера служби цивіль-
ного захисту; володіння фаховим терміно-
логічним апаратом; уміння встановлювати 
та підтримувати необхідні контакти зі всіма 
суб’єктами професійної діяльності (викла-
дачами, командирами, підлеглим особовим 
складом, цивільним населенням, постраж-
далим тощо), а також ініціювати й підтри-
мувати процес спілкування; вміння розв’я-
зувати професійні конфлікти; оперування 
нормами навчально-наукової комунікатив-
ної діяльності (наукова доповідь, повідом-
лення на конференції, круглому столі тощо).

Динамічність педагогічної концепції про-
фесійно орієнтованої комунікативної підго-
товки майбутніх офіцерів служби цивільно-
го захисту означає насамперед відносність 
представленого знання, тобто викладена 
нами педагогічна концепція не є в подаль-
шому абсолютно незмінною й може допов-
нюватися та корегуватися. 

Правомірність педагогічної концепції 
професійно орієнтованої комунікативної 
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підготовки майбутніх офіцерів служби ци-
вільного захисту забезпечується теоре-
тичною й методологічною обґрунтовані-
стю складників концепції; узгодженістю із 
загальновизнаними ідеями, науковим до-
свідом і нормативною базою педагогічної 
теорії і практики; комплексним використан-
ням методів наукового пошуку, адекватних 
об’єкту дослідження та логіці розв’язання 
проблеми; тривалим усебічним вивчен-
ням досліджуваного педагогічного фено-
мена. Крім того, властивість динамічності 
передбачає в плані подальшого науково-
го розвитку самої педагогічної концепції 
встановлення міждисциплінарних зв’язків і 
розширення сфери застосування її основ-
ного змісту.

Ураховуючи продуктивні ідеї Є. Яков-
лева щодо змістово-структурної побудови 
педагогічної концепції як системи наукових 
знань [8], композиційне викладення педа-
гогічної концепції професійно орієнтованої 
комунікативної підготовки майбутніх офі-
церів служби цивільного захисту в проце-
сі фахової підготовки у вищих навчальних 
закладах ДСНС України представимо таки-
ми структурними складниками – розділа-
ми: передумовами становлення й розвитку 
проблеми дослідження, понятійно-кате-
горіальним апаратом, теоретико-методо-
логічними основами, ядром концепції, її 
змістово-смисловим вираженням, педаго-
гічними умовами ефективного функціону-
вання й розвитку досліджуваного педаго-
гічного феномена та межами застосування 
концепції.

1. Становлення й розвиток проблеми 
дослідження представлено трьома групами 
передумов: 

а) проаналізованим станом сформова-
ності готовності курсантів вищих навчаль-
них закладів ДСНС України до професійно 
орієнтованої комунікативної діяльності; 

б) соціальним замовленням суспіль-
ства на офіцера служби цивільного захисту 
з високим рівнем готовності до професійно 
орієнтованої комунікативної діяльності; 

в) результатами теоретичного дослі-
дження й практичного освоєння досліджу-
ваного педагогічного феномена, відобра-
женими в науковій літературі.

Сучасний науковий фонд педагогічних 
знань представлено дослідженнями про-
блеми формування готовності особистості 
до професійно орієнтованої комунікатив-
ної діяльності у вищих навчальних закладах 
у різних аспектах: концептуальних підходах 
і методологічних засадах; змісті, формах і 
методах, що сприяють формуванню зазна-
ченої готовності; виявленні педагогічних 
умов тощо. 

2. Понятійно-категоріальний апарат 
концепції представлений двома група-
ми: 

а) основною категорією, безпосередньо 
пов’язаною з концептуальним напрямом, – 
«комунікація», «спілкування», «комунікатив-
на діяльність», «професійно орієнтована 
комунікативна діяльність», «готовність», 
«готовність до діяльності», «готовність май-
бутнього офіцера служби цивільного захи-
сту до професійно орієнтованої комуніка-
тивної діяльності»; 

б) групою допоміжних категорій, які за-
безпечують вияв окремих аспектів педаго-
гічної концепції, – «структурні компонен-
ти готовності майбутніх офіцерів служби 
цивільного захисту до професійно орієн-
тованої комунікативної діяльності», «під-
готовка», «професійна підготовка», «мето-
дологічні принципи», «підходи» тощо.

3. Теоретико-методологічні основи кон-
цепції становлять: 

а) наукові підходи до професійно орі-
єнтованої комунікативної підготовки май-
бутніх офіцерів служби цивільного захисту 
у вищих навчальних закладах ДСНС Украї-
ни (комплексне використання). 

Концепція дослідження вмотивовує до-
цільність якісно нового підходу до функ-
ціонування процесу підготовки курсантів 
до професійно орієнтованої комунікативної 
діяльності й потребує обґрунтування з по-
зицій взаємодії таких підходів: 

– діяльнісного, який виявляється в умо-
вах формування особистості курсанта як 
унікальної індивідуальності, що відбува-
ється на засадах «суб’єкт-суб’єктних від-
носин», організації активної навчальної ді-
яльності для набуття здобувачами освіти 
відповідних знань і вмінь, формування го-
товності до професійно орієнтованої кому-
нікативної діяльності;

– гуманістичного, що спрямований на 
досягнення визнання важливості людини 
(курсанта і його особистості) в сучасному 
суспільстві, створення умов для її вільного, 
всебічного розвитку, самовираження й са-
мореалізації в інтересах конкретних людей 
і суспільства загалом;

– особистісно орієнтованого, котрий дав 
змогу акцентувати ідеї визнання індивіду-
альної самоцінності людини як суб’єкта 
діяльності, здатного активно опановувати 
провідні соціальні цінності й забезпечи-
ти компетентнісну спрямованість змісту і 
форм організації фахової підготовки;

– компетентнісного, який передба-
чає комплексне оволодіння курсантами 
знаннями та вміннями, мобільність знань, 
гнучкість методів навчання, розвиток їхніх 
особистісних комунікативних якостей, інди-
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відуального стилю майбутньої професійно 
орієнтованої комунікативної діяльності.

Необхідність звернення до зазначених 
підходів у дослідженні спричинена такими 
факторами: 

1) ускладненням організації навчального 
процесу з огляду на зменшення кількості 
годин, відведених на практичні заняття; 

2) постійним збільшенням обсягу інфор-
мації, що породжує вичерпність людських 
ресурсів щодо розуміння цієї інформації; 

3) нестабільністю й непередбачуваними 
змінами, що відбуваються в навколишньому 
середовищі, що призводять до збільшення 
кількості надзвичайних ситуацій у вигляді 
стихійних лих, катастроф, аварій тощо;

б) сформульовані принципи професій-
но орієнтованої комунікативної підготовки 
майбутніх офіцерів служби цивільного за-
хисту (принципи – це основні положення, 
що визначають зміст, організаційні форми 
та методи навчальної діяльності [5]):

– системності й послідовності професій-
ної підготовки, де систематичність у нав-
чанні передбачає засвоєння знань, навичок 
і вмінь у певному логічному зв’язку, а по-
слідовність – вивчення навчального матері-
алу, який спирається на раніше засвоєний, 
і логічно визначає наступну сходинку в піз-
навальній діяльності;

– практичної спрямованості; 
– професійної мобільності;
– диференційованого підходу, який пе-

редбачає оптимальний відбір навчального 
матеріалу та методів навчання відповідно 
до індивідуальних психологічних особли-
востей курсантів, а також їхнього базового 
комунікаційного рівня; 

– оптимізації й інтенсифікації навчально-
го процесу, що пов’язаний із підвищенням 
ефективності процесу фахової майбутніх 
офіцерів не будь-якими засобами, а най-
більш доцільним, найбільш відповідним для 
конкретної ситуації навчально-методичним 
комплексом [1]; 

– комунікативності, який передбачає по-
будову процесу професійно орієнтованої 
комунікативної підготовки на моделях ре-
альної навчально-професійної та професій-
но орієнтованої комунікативної діяльності. 

Отже, важливим підґрунтям у функціо-
нуванні педагогічної концепції професій-
но орієнтованої комунікативної підготовки 
майбутніх офіцерів служби цивільного за-
хисту є органічне поєднання зазначених 
наукових підходів і принципів.

4. Ядро концепції представлено концеп-
туальним положенням, яке полягає в тому, 
що професійно орієнтовану комунікативну 
підготовку майбутніх офіцерів служби ци-
вільного захисту у вищих навчальних за-

кладах ДСНС України ми розглядаємо як 
педагогічну систему, де:

– мета спрямована на формування го-
товності майбутніх офіцерів служби цивіль-
ного захисту до професійно орієнтованої 
комунікативної діяльності;

– основним завданням професійно орієн-
тованої комунікативної підготовки курсантів 
у вищих навчальних закладах ДСНС Украї-
ни вважаємо надання майбутнім офіцерам 
служби цивільного захисту універсальних 
комунікативних і комунікативно-технологіч-
них знань, формування відповідних умінь, 
які дадуть змогу їм здійснювати професій-
но орієнтовану комунікативну діяльність за 
допомогою різних її видів, форм і засобів 
у навчальній, навчально-професійній, на-
вчально-науковій і подальшій професійній 
комунікативній діяльності;

– зміст педагогічної системи професій-
но орієнтованої комунікативної підготовки 
майбутніх офіцерів служби цивільного за-
хисту відображає комплекс теоретичних і 
практичних напрямів, серед яких особли-
ву роль відіграє професійно-комунікативна 
спрямованість процесу фахової підготов-
ки курсантів у вищих навчальних закладах 
ДСНС України;

– за предметним змістом педагогічна 
система охоплює вивчення мовних, сус-
пільно-гуманітарних, фахових дисциплін, 
навчальну практику, науково-дослідну ро-
боту, факультативні заняття, спецкурс; 

– за засобами, що використовуються, 
передбачає поєднання таких способів, ме-
тодів і форм організації навчання: активних 
та інтерактивних, інформаційно-комуніка-
ційних технологій, а також мотиваційних і 
рефлексивних прийомів освітньої діяльності; 

– за організацією професійно орієнто-
вана комунікативна підготовка майбутніх 
офіцерів служби цивільного захисту відбу-
вається з урахуванням специфіки фахової 
підготовки у вищих навчальних закладах 
ДСНС України та передбачає поєднання 
аудиторної й позааудиторної роботи; інте-
грує індивідуальні, міжособистісні та коопе-
ративні форми навчання, а також коорди-
націю роботи викладачів мовної підготовки, 
викладачів дисциплін суспільно-гуманітар-
ного циклу, викладачів фахових дисциплін, 
кураторів, курсових офіцерів, керівників 
НДР тощо.

5. Змістово-смислове вираження кон-
цепції представлено педагогічною систе-
мою професійно орієнтованої комунікатив-
ної підготовки майбутніх офіцерів служби 
цивільного захисту у вищих навчальних за-
кладах ДСНС України: 

а) наукове обґрунтування та розроблен-
ня системи професійно орієнтованої кому-
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нікативної підготовки майбутніх офіцерів 
служби цивільного захисту здійснено на 
основі аналізу основних понять і відбору 
положень загальної теорії систем, які дали 
змогу найбільш змістовно й точно описати 
формування означених цінностей як систе-
му [6, с. 16–21];

б) на підставі аналізу наявних моде-
лей педагогічних систем, сформульова-
них нами основних положень (вимоги й 
критерії), на яких ґрунтується розробка 
авторської педагогічної системи, розгля-
ду ієрархії педагогічних систем у контексті 
аналізованої наукової проблеми створено 
педагогічну систему професійно орієнто-
ваної комунікативної підготовки майбутніх 
офіцерів служби цивільного захисту у ви-
щих навчальних закладах ДСНС України, 
визначено її структурні компоненти, для 
кожного з яких розроблено новий зміст і 
встановлено взаємозв’язки.

6. Педагогічні умови ефективного функ-
ціонування й розвитку досліджуваного пе-
дагогічного феномена передбачають:

формування ціннісного ставлення до 
майбутньої професійно орієнтованої кому-
нікативної діяльності; 

упровадження активних та інтерактивних 
методів навчання; 

оптимізацію суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
учасників освітнього процесу.

7. Межі застосування концепції пред-
ставлені: 

а) характеристикою специфіки фахової 
підготовки об’єктів (контингенту курсантів) 
у вищих навчальних закладах ДСНС Украї-
ни, на яких поширюється дія висунутих кон-
цептуальних положень;

б) складниками готовності майбутніх 
офіцерів служби цивільного захисту до 
професійно орієнтованої комунікативної ді-
яльності;

в) змістовим наповненням процесу нав-
чання провідних суб’єктів педагогічного 
процесу – професорсько-викладацького 
складу – для професійно орієнтованої ко-
мунікативної підготовки майбутніх офіцерів 
служби цивільного захисту; 

г) наведеними вище умовами ефектив-
ного функціонування й розвитку досліджу-
ваного педагогічного феномена. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. На підставі вищевикладеного можна 
підсумувати, що високий рівень готовності 
до професійно орієнтованої комунікативної 
діяльності є сьогодні необхідною переду-
мовою для успішного здійснення офіцера-
ми професійної діяльності, а упроваджен-
ня запропонованої педагогічної концепції 
сприятиме формуванню й розвитку зазна-
ченої готовності. 

Перспективами подальших наукових 
розвідок є обґрунтування й експеримен-
тальна перевірка ефективності педагогічних 
умов і методики формування професійної 
комунікативної компетентності майбутніх 
офіцерів у процесі фахової підготовки.
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У статті проаналізовано наукову та науково-методичну літератури з метою виділення філософських 
аспектів професійної підготовки майбутніх учителів до тьюторської діяльності. Розкрито вплив ідей 
філософської антропології, гуманізму та філософії діяльності (педагогічної) на професійну підготовку 
майбутніх учителів до тьюторської діяльності. Проаналізовано ідеї педагогіки співробітництва, гуман-
но-особистісної педагогіки й педагогіки гідності.

Ключові слова: тьюторська діяльність, філософські аспекти, підготовка учителів.

В статье проанализирована научная и научно-методическая литература с целью выделения философ-
ских аспектов профессиональной подготовки будущих учителей к тьюторской деятельности. Раскрыто 
влияние идей философской антропологии, гуманизма и философии деятельности (педагогической) 
на профессиональную подготовку будущих учителей к тьюторской деятельности. Проанализированы 
идеи педагогики сотрудничества, гуманно-личностной педагогики и педагогики достоинства.

Ключевые слова: тьюторская деятельность, философские аспекты, подготовка учителей.

Osadcha K.P. PHILOSOPHICAL ASPECTS OF FUTURE TEACHER TRAINING TO THE ACTIVITIES 
OF THIRD PARTY

The article analyzes scientific and methodological literature in order to highlight the philosophical aspects 
of the professional training future teachers for tutor activity. The influence of ideas philosophical anthropology, 
humanism and philosophy of activity (pedagogical) on the professional training future teachers for tutor 
activity is revealed. The ideas of pedagogy cooperation, human-personal pedagogy and pedagogy of dignity 
are analyzed.

Key words: tutorial activity, philosophical aspects, preparation of teachers.

Постановка проблеми. Прагнення су-
часного українського суспільства до вдо-
сконалення освіти підростаючого покоління 
сприяє розвитку нових аспектів діяльності 
педагога, зокрема тьюторської діяльності 
[1]. Аналіз науково-методичних праць [2] 
засвідчує недостатню дослідженість про-
блеми професійної підготовки майбутніх 
учителів до тьюторської діяльності у вітчиз-
няній науковій думці. Зокрема, залишають-
ся поза увагою філософсько-методологічні 
аспекти підготовки майбутніх учителів до 
тьюторської діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Філософії освіти присвячено праці 
В.П. Андрущенка, О.О. Базалука, В.Г. Кре-
меня, В.О. Огнев’юка. Філософське розу-
міння діяльності людини розкрито в на-
уково-філософських роботах І. Канта, 
Ф. Шиллера, Й.Г. Фіхте, О.М. Кривулі, 
Я.С. Яскевич та ін., зокрема філософія пе-
дагогічної діяльності вивчена В.Г. Креме-
нем та І.А. Зязюном. 

Постановка завдання. Водночас на-
уковцями слабо вивчені філософські пи-
тання професійної підготовки майбутніх 
учителів до тьюторської діяльності. Тому 
вважаємо за доцільне висвітлити їх на ос-

нові аналізу наукової та науково-методич-
ної літератури.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З філософських позицій профе-
сійна підготовка майбутніх учителів до тью-
торської діяльності ґрунтується на ідеях 
антропологічного й гуманістичного спряму-
вання та філософії діяльності. 

У найширшому сенсі антропологія – це 
сукупність наукових знань про природу 
людини та її діяльності [3, c. 4]. Інтелек-
туальним попередником сучасної антро-
пології був філософський антропологізм 
ХVІІІ–XIX ст., згідно з яким, тільки виходя-
чи з людської сутності, можна розробити 
систему уявлень про природу, суспільство, 
пізнання (Л. Фейербах, М. Шелер, Ф. Ніц-
ше, М. Чернишевський та ін.). Сучасну ан-
тропологію ділять на кілька напрямів, серед 
яких у рамках дослідження важливими є 
поняття філософської, соціальної та педа-
гогічної антропології. 

Філософська антропологія ґрунтується 
на теорії М. Шелера, займається пошуком 
відповіді на питання: що є людина? М. Ше-
лер розуміє питання про сутність людини 
не як питання описове, а інтерпретує його 
як таке, яке є важливим для диспозиції дії 
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й волі, що властиві особистості, і тим са-
мим для його самоідентичності [4, c. 133]. 
Як зазначає С. Гурін, ідентичність можна 
розуміти як самовизначення особистості, 
самопізнання та пізнання себе як деякої 
визначеності, конкретності. Людина нама-
гається дізнатися, зрозуміти себе, знайти 
себе, виявити саму себе. Це є способом 
адаптації, пристосування до реальності [6]. 
І в цьому процесі виявляється проблема-
тика філософської антропології в сучасно-
му суспільстві, адже в постіндустріальному 
суспільстві образ раціональної людини, 
людини просвіти замінюється. Д. Атланов 
у цьому плані наголошує, що немає сенсу 
шукати одну сутність людини. За визнан-
ням ідеї світу іде визнання світів людських. 
Природа людини різноманітна. Немає од-
нієї ідеї людини, а є різні проекти людини.  
Ці природи і проекти не задані, а конструю-
ються через культурні практики [7, с. 14]. 
Однією з таких практики є тьюторство як 
антропопрактика (Т.М. Ковальова). 

Предметним полем соціальної антропо-
логії є кроскультурна різноманітність жит-
тєвого досвіду людей у різних соціальних 
групах, товариствах і культурах [3, с. 3]. 
Такий досвід важливий у тьюторській прак-
тиці у зв’язку із з’ясуванням індивідуальної 
освітньої траєкторії й наступним плануван-
ням індивідуального освітнього маршруту.

Про педагогічну антропологію як сферу 
пізнання в праці «Людина як предмет ви-
ховання. Досвід педагогічної антропології» 
писав К.Д. Ушинський. Він виходив з ідеї 
всебічного знання про людину, на якому 
має ґрунтуватися педагогіка як практич-
на діяльність, зазначаючи, що «вихователь 
має прагнути пізнати людину, яка вона є 
насправді, з усіма її слабостями і у всій 
своїй величі, з усіма буденними, дрібними 
потребами і з усіма її великими духовними 
вимогами. Тільки тоді буде він у змозі чер-
пати у самій природі людини засоби вихо-
вального впливу» [8, с. 35]. 

Як зазначає Д.А. Атланов, нині педаго-
гічна антропологія розвивається в тісному 
зв’язку з порівняльною педагогікою і має 
своїм завданням знайти і продемонстру-
вати етнокультуральні підстави розроблен-
ня освітніх проектів і реалізації освітніх 
програм. Залежно від уявлень про приро-
ду людини, рушійні сили її розвитку, кон-
струюється різна педагогіка. Філософ ува-
жає природним те, що через неможливість 
вирішення питань педагогіки у зв’язку з но-
вими завданнями без визначення людини 
як предмета дослідники звертаються до 
розгляду антропологічних питань [7, с. 11]. 

Таким чином, сучасний погляд на розви-
ток людини грунтується на розумінні мінли-

вості її ставлення до себе, до своєї сутнос-
ті, до розуміння себе, постійного розвитку 
і змін відповідно до соціальних і культурних 
перетворень, залежить від багатьох факто-
рів, що мають вивчатися й ураховуватися 
в процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів до тьюторської діяльності.

Близькими до антропологічних ідей є 
гуманізм, який передбачає визнання того, 
що людина – найвища цінність на Зем-
лі; передбачає опору на особистість, яка 
здатна до самореалізації, самовдоскона-
лення; розглядає самоцінність особисто-
сті як результат її власного саморозвитку, 
самовиховання (М. Монтень, В. фон Гум-
больдт, Т. Лессінг, В.О. Сухомлинський). 
В Уставі Міжнародного гуманістичного й 
етнічного союзу (International Humanist and 
Ethical Union) гуманізм визначається як де-
мократична, етична життєва позиція, яка 
стверджує, що людські істоти мають право 
та обов’язок визначати зміст і форму сво-
го життя [9]. Згідно з тлумаченням, пода-
ним Американською асоціацією гуманістів 
(American Humanist Association), гуманізм – 
це прогресивна філософія життя, яка без 
допомоги теїзму та інших вірувань у над-
природне стверджує нашу здатність і від-
повідальність вести етичний спосіб життя з 
метою самореалізації та в прагненні прине-
сти благо людству [10].

Теоретик сучасного гуманізму П. Куртц, 
розвиваючи ідеї етичного і світського гума-
нізму, спирається на наукову й натураліс-
тичну теорію природи та людини, що за-
снована на раціональному пізнанні добра 
і зла. Філософ уважає, що певні моральні 
приписи так чи інакше й без того ростуть 
у власному розумі та совісті людини і що, 
позбувшись кайданів теїстичної ілюзії, люд-
ство підніметься на новий щабель творчого 
розвитку. «Автентична мораль, що відпові-
дає цивілізаціям майбутнього, може бути 
створена тоді, коли ми скинемо з себе ро-
дові обмеження нашого стародавнього ми-
нулого – зберігаючи краще, але відкидаючи 
малозначне і помилкове – і будемо праг-
нути вперед до творчості справжніх, вищих 
етичних цінностей і принципів» [11].

Акцентуючи увагу на вихованні характе-
ру й пізнавальних здібностей, П. Куртц ви-
діляє три моделі: авторитарна модель ви-
ховання, внутрішня емпатія і стриманість, 
етичне пізнання. На думку філософа, пер-
ший рівень, імовірно, є відправною точкою 
морального виховання, проте він ніколи не 
буває достатнім, оскільки потрібно перей-
ти на другий рівень внутрішньої емпатії і 
стриманості, підтримувати й культивувати 
саморозвиток, утримуватися від постійних 
порад і, безсумнівно, від придушення здо-
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рової індивідуальності. Проте він наголо-
шує, що необмежену свободу в прийнятті 
будь-якого зі своїх рішень дитині не по-
трібно надавати, крім випадків, коли до-
рослі навчилися справлятися зі свободою, 
а діти вміють справлятися із замішанням, 
коли доводиться вибирати з дуже багатьох 
альтернатив.

Ідеї П. Куртца трансполюються на тью-
торську діяльність як педагогічну, в ході 
якої тьютор має використовувати не ав-
торитарні методи навчання й виховання, 
а культивування саморозвитку та пробу-
дження в дитині критичного розуму, тобто 
пояснювати причини, розбирати підґрунтя 
явищ і процесів, говорити про наслідки і 
звертати увагу на їх регулярність.

Вітчизняний науковець Г.О. Балл наго-
лошує, що в умовах нечуваного зростання 
матеріально-технічних можливостей і «не-
відповідності системи моральнісних засад 
та організації суспільства технічним мож-
ливостям цивілізації» (М.М. Моїсеєв) аль-
тернативою саморуйнуванню має стати 
істотне посилення впливу гуманістичного 
світогляду на свідомість і поведінку людей. 
Він уважає, що, прагнучи повноцінного 
розкриття й широкомасштабної реалізації 
позитивних людських можливостей, вар-
то займати не фаталістичну, а конструк-
тивістську позицію, тобто не покладатись 
на спонтанні процеси, а здійснювати ціле-
спрямовану діяльність, пов’язану з розв’я-
занням досить складних проблем. Така 
діяльність має передбачати повагу до ін-
тересів і позицій суб’єктів (різного рівня), 
з якими здійснюється взаємодія, і, шир-
ше, до закономірностей функціонування і 
тенденцій розвитку органічних цілісностей 
(природних, соціальних, культурних тощо). 
Узагальнюючи, можна сказати, що гума-
ністично налаштована соціальна поведінка 
має уникати крайнощів і безвідповідально-
го активізму, і пасивного споглядальництва 
[12, с. 7–9]. Також науковець зазначає, що 
в умовах гуманістичного підходу бажаними 
й пріоритетними є діалогічний спосіб роз-
витку будь-якої ідеї та діалогічна стратегія 
діянь у міжособових взаєминах (ці діяння 
переосмислюються при цьому як моменти 
взаємодії партнерів, причому в ідеалі кож-
ний із них трактується всіма ними як повно-
правний суб’єкт) [12, с. 12]. 

Продовженням ідей гуманізму в освіті 
є педагогічні ідеї сучасних педагогів і вче-
них С.Л. Соловейчика, Ш.А. Амонашвілі, 
О.Г. Асмолова. У працях С.Л. Соловейчик 
розкривав ідеї нової гуманітарної практи-
ки – педагогіки співробітництва. Уперше 
визначивши педагогіку як науку про мисте-
цтво співпрацювати, він виділяє її головний 

ціннісний компонент – людські відносини. 
Заперечуючи «педагогіку вимогливості», 
С.Л. Соловейчик пропагує «педагогіку спів-
робітництва», зазначаючи, що тільки спіль-
ними зусиллями й можна виховати людину 
для людини, тобто співпрацювати з людь-
ми, що означає поважати їх, цінувати, вміти 
поступатися своїми бажаннями, мати по-
требу в них і бути їм потрібними [13, с. 197]. 

Ідеї гуманно-особистісної педагогіки 
набули розвитку в педагогічній спадщи-
ні Ш.А. Амонашвілі [14]. На переконання 
педагога-мислителя, гуманно-особистісна 
педагогіка виходить із того, що внутрішня 
психічна енергія, внутрішній вогонь, закла-
дений у дитині Природою, постають перед 
нами в трьох основних пристрастях (праг-
неннях, «стихійних» рухах) Дитини: при-
страсть до розвитку (Дитина не може не 
розвиватися – духовно); пристрасть до до-
рослішання (дитина не може жити, не до-
рослішаючи, справжнє дитинство – це про-
цес дорослішання); пристрасть до свободи 
(в дитині спочатку укладена спрямованість 
до організованої волі з порядком, правила-
ми, законами, вона шукає свободу пропор-
ційно вселенській гармонії). 

Педагогічні ідеї С.Л. Соловейчика та 
Ш.А. Амонашвілі продовжив сучасний уче-
ний О.Г. Асмолов, сформулювавши ідеї 
«педагогіки гідності», яка базується на ме-
тафорі «важко бути людиною», педагогі-
ці співробітництва як ідеології варіативної 
розвивавальної освіти та культурно-істо-
ричній психології вільної людини. Просува-
ючи постулат «від знеособленої педагогіки 
серійного виробництва «середнього учня» 
до педагогіки вільної особистості», педа-
гогіка гідності позиціонується як педагогіка 
виховного ідеалу сучасної освіти, що наро-
дилася в культурі мислення про розвиток 
людини [15]. Такі ідеї слугують основою 
сучасної педагогічної й тьюторської діяль-
ності як їх квінтесенція. На ідеях «педаго-
гіки співробітництва» та «педагогіки гідно-
сті» має будуватися професійна підготовка 
майбутніх педагогів до тьюторської діяль-
ності. Вони мають проникнутися її сутністю 
й дотримуватися її ідей у своїй майбутній 
діяльності.

Отже, в епоху інформатизації та глоба-
лізації важливість гуманістичної позиції в 
суспільстві не втрачається, а набуває но-
вих рис і завдань. Залишаючи основною 
цінністю буття людину, сучасний гуманізм 
акцентує увагу на особистості, яка здатна 
до самонавчання, самовиховання, саморе-
алізації та самовдосконалення; наголошує 
на діалогічному способі розвитку будь-якої 
ідеї й діалогічній стратегії дій у міжособи-
стісних взаєминах суб’єктів; спирається 
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на розум і досягнення наукового прогресу 
у вирішенні людиною поставлених завдань 
у досягненні щасті, свободи і прогресу 
в усіх сферах своєї діяльності.

Важливим у професійній підготовці май-
бутніх учителів до тьюторської діяльності є 
філософське розуміння діяльності людини. 
У сучасній філософії діяльність розгляда-
ється як специфічно-людський спосіб став-
лення до світу – «предметна діяльність»; 
являє собою процес, у ході якого людина 
відтворює і творчо перетворює природу, 
роблячи тим самим себе діяльним суб’єк-
том, а освоювані явища природи – об’єк-
том своєї діяльності [16, с. 153]. 

О.М. Кривуля зазначає, що поняття ді-
яльності є абстракцією, в якій фіксується 
якісно відмінний від процесів у живій і не-
живій природі спосіб взаємодії людей із се-
редовищем. У своїх універсальних сутнісних 
ознаках діяльність характеризується ціле-
спрямованістю, опосередкованістю, штуч-
но виготовленими знаряддями, сумісністю 
тощо. Важливими аспектами у визначенні 
сутності діяльності є виділення науковцем 
її атрибутів: суб’єкта, об’єкта (предме-
та), цілі, засобів, результатів, умов. Істот-
ний момент будь-якої діяльності – умови, 
під якими розуміється складний комплекс 
явищ і обставин, які уможливлюють діяль-
ність і сприяють її успішному завершенню 
[17, с. 387–389]. 

У дослідженні проблеми професійної 
підготовки майбутніх учителів до тьютор-
ської діяльності нам доцільно звернутися 
до філософії педагогічної діяльності. Як за-
значають О.О. Базалук та Н.Ф. Юхименко, 
педагогічна діяльність тісно переплетена з 
основами світогляду людини, навіть якщо 
вона його не усвідомлює. Педагогічний 
процес здебільшого виявляє й формує нові 
ціннісні орієнтації особистості, тому в пе-
дагогічній діяльності дуже важливо керу-
ватися такими світоглядними принципами, 
котрі орієнтують людей на творчу саморе-
алізацію, усвідомлення власної планетар-
но-космічної сутності [18, с. 5]. 

У зв’язку із цим наведемо виділені 
В.Г. Кременем постулати філософсько-о-
світньої діяльності: 1) об’єкт досліджен-
ня філософії освіти – освітній простір, що 
поєднує всіх суб’єктів діяльності спільним 
здійсненням справи, забезпечуючи існу-
вання певної спільноти, яка має на меті 
забезпечити її збереження, трансляцію 
в просторі й часі та вдосконалення ре-
ально-ідеальної культури (а також загаль-
нолюдської культури), що можливо лише 
за умови оволодіння духовною та духов-
но-практичною культурою тими, хто роз-

починає життя (чи нову професійну діяль-
ність), й активного вдосконалення своєї 
культури представниками соціально та 
культурно активних вікових поколінь і про-
фесій, які вступили з ними в спілкування; 
2) предметним полем (предметністю) пе-
дагогічної науки, всіх її підрозділів і варіа-
цій є реально-ідеальний простір освітнього 
спілкування поколінь і різних професійних 
об’єднань, навіть якщо він збігається з про-
сторами соціальних форм будь-якого іншо-
го їх спілкування; 3) мета філософії освіти 
полягає в забезпеченні розуміння процесів 
педагогічної діяльності в історично різних 
особливих її формах [19, с. 4–5]. Такі філо-
софські орієнтири дозволяють спрямувати 
у правильному руслі педагогічну діяльність 
у сучасних умовах швидкоплинних суспіль-
них змін, що викликають варіативність нав-
чання й освіти, диверсифікації їх змісту, 
розширення інноваційних процесів і впро-
вадження інформаційних технологій.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, філософським підґрунтям про-
фесійної підготовки майбутніх учителів 
до тьюторської діяльності є такі постула-
ти філософської антропології, гуманіз-
му та філософії діяльності (педагогічної): 
1) криза традиційного образу людини спо-
нукає шукати нові способи ідентичнос-
ті особистості шляхом самовизначення 
та самопізнання; 2) різноманіття світу і 
швидкоплинність суспільних змін урізно-
манітнюють природу й життєвий досвід 
людей, які надовго не залишаються ста-
лими та заданими, а конструюються через 
культурні практики; 3) пізнання сутності 
людини є складним, проте не неможли-
вим, а потрібним з метою пізнання зако-
нів людського розвитку, зокрема, в умовах 
освітнього процесу; 4) людина не об’єкт, 
а суб’єкт освіти, співучасник освітніх про-
цесів; 5) особистість цінна і є результатом 
власного саморозвитку, самовиховання, 
самовдосконалення, самоосвіти, саморе-
алізації з метою внесення свого вкладу 
на благо людству; 6) мають бути створені 
всі умови для всебічного розвитку індиві-
да, досягнення щастя, свободи і прогресу 
в економічній, культурній і моральній сфе-
рах діяльності людини; 7) з метою роз-
криття й реалізації позитивних людських 
можливостей слід здійснювати цілеспря-
мовану діяльність, що має передбачати 
повагу до інтересів і позицій суб’єктів вза-
ємодії, якою є педагогічна діяльність.

Перспективи подальшого досліджен-
ня вбачаємо в аналізі методологічного під-
ґрунтя професійної підготовки майбутніх 
учителів до тьюторської діяльності.
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ БОРТПРОВІДНИКІВ  
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ 

В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Радзівілова І.А., здобувач кафедри педагогіки 
та психології професійної освіти

 Національний авіаційний університет

У статті розглянуто різні підходи до розуміння сутності понять «готовність» і «готовність до профе-
сійної діяльності». Проаналізовано праці українських і зарубіжних науковців задля уточнення змісту 
й сутності готовності майбутніх фахівців різних спеціальностей до професійної діяльності. Визначена 
сутність поняття «готовність майбутніх бортпровідників до професійної діяльності». 

Ключові слова: готовність, стан особистості, майбутні бортпровідники, професійна діяльність, 
готовність майбутніх бортпровідників до професійної діяльності. 

В статье рассмотрены разные подходы к пониманию сущности понятий «готовность» и «готовность 
к профессиональной деятельности». Проанализированы работы украинских и зарубежных ученых для 
уточнения содержания и сущности готовности будущих специалистов разных специальностей к про-
фессиональной деятельности. Определена сущность понятия «готовность будущих бортпроводников 
к профессиональной деятельности».

Ключевые слова: готовность, состояние личности, будущие бортпроводники, профессиональная 
деятельность, готовность будущих бортпроводников к профессиональной деятельности. 

Radzivilova I.A. READINESS OF FUTURE FLIGHT ATTENDANTS TO PROFESSIONAL ACTIVI-
TIES AS PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PHENOMENON IN RESEARCH LITERATURE 

In the article different approaches to understanding the concepts “readiness” and “readiness to professional 
activities” are given. The works by Ukrainian and foreign scientists for specifying the content and essence  
of future specialists’ readiness to professional activities are analyzed. The essence of the concept “readiness  
of future flight attendants to professional activities” is given. 

Key words: readiness, certain state of personality, future flight attendants, professional activities, readiness 
of future flight attendants to professional activities. 

Постановка проблеми. Актуальність 
проблеми вдосконалення підготовки май-
бутніх бортпровідників зумовлена потре-
бою сучасного українського суспільства 
у висококваліфікованих фахівцях, готових 
до вдосконалення, самовдосконалення 
й самореалізації в майбутній професій-
ній діяльності зокрема й у житті загалом, 
здатних не тільки планувати власну діяль-
ність, а й відповідати за прийняті рішення 
та вчинки. Зважаючи на те що умови праці 
авіаційного персоналу суттєво відрізняють-
ся від умов, у яких працюють фахівці інших 
спеціальностей, дослідження, присвячені 
проблемі формування готовності майбутніх 
бортпровідників в авіаційних навчальних 
центрах до професійної діяльності, набува-
ють особливого значення.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема формування готовності 
майбутніх фахівців різних спеціальностей 
до професійної діяльності розглядається 
в працях багатьох науковців (Н. Брижак [2], 
C. Будак [3], Н. Котенко [5], Я. Крупський 
[6], Г. Савченко [9], В. Ушмарова [10], 
Д. Швець [11]). Проте вивчення й узагаль-
нення здобутків української та зарубіжної 

педагогічної думки дає змогу стверджува-
ти, що проблема формування готовності 
майбутніх бортпровідників до професійної 
діяльності ще не була предметом спеціаль-
них досліджень.

Постановка завдання. Актуальність 
проблеми формування готовності майбут-
ніх бортпровідників до професійної діяль-
ності та її недостатнє наукове розроблення 
визначили мету й завдання статті, що поля-
гають у визначенні сутності поняття дослі-
джуваного феномена. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Теоретичний аналіз наукових до-
робок українських і зарубіжних учених дає 
нам змогу стверджувати про існування знач-
ної кількості різних підходів до трактування 
сутності понять «готовність» і «готовність 
майбутніх фахівців до професійної діяль-
ності». Так, у Великому тлумачному слов-
нику сучасної української мови В. Бусела 
подається таке визначення поняття «готов-
ність»: «стан, що характеризує необхідне 
приготування, підготовку до чого-небудь; 
бажання зробити що-небудь» [4, с. 194]. 

У Великому тлумачному психологічному 
словнику А. Ребера «готовність» розгляда-
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ється як стан, у якому людина готова здо-
бути користь із певного досвіду [1, с. 200]. 

За редакцією В. Давидова, «готовність 
до діяльності» визначається як стан мобі-
лізації всіх психофізіологічних систем лю-
дини, що забезпечує ефективне виконання 
певних дій у результаті оволодіння відпо-
відним набором необхідних знань, умінь і 
навичок [8, с. 75]. 

М. Ярмаченко розуміє готовність як інте-
гральне особистісне явище, систему яко-
стей особистості, яка забезпечує результа-
тивність діяльності спеціаліста, виконання 
ним визначених функцій, або як функціо-
нальний стан, що визначає успішність ви-
конання професійних дій [7].

Оскільки наукове вивчення проблеми 
формування готовності майбутніх фахів-
ців до професійної діяльності, здійснене 
українськими й зарубіжними дослідниками, 
охоплює коло різних проблем, у їх розв’я-
занні виявляються різноманітні концепту-
альні підходи та розбіжності в інтерпрета-
ції досліджуваного феномена (Н. Брижак 
[2], C. Будак [3], Н. Котенко [5], Я. Круп-
ський [6], Г. Савченко [9], В. Ушмарова 
[10], Д. Швець [11]). Так, у наукових пра-
цях Я. Крупського можна зустріти такі по-
трактування сутності поняття «готовність до 
трудової діяльності»: 1) інтегральна особи-
стісна освіта, що містить стійке прагнення 
до праці в цій галузі, наявність адекватних 
знань, умінь, навичок, а також комплекс ін-
дивідуально-типологічних, соціально-пси-
хологічних особливостей, що зумовлюють 
високу ефективність її професійного функ-
ціонування саме в цій галузі; 2) цілеспря-
моване вираження особистості, що склада-
ється з її переконань, поглядів, стосунків, 
мотивів, почуттів, вольових та інтелектуаль-
них якостей, знань, навичок, умінь, устано-
вок тощо [6, c. 10].

С. Будак під готовністю до професійної 
діяльності розглядає такий психофізичний 
стан фахівця, який володіє знаннями, вмін-
нями, навичками, в якому він може негай-
но перейти до безпосереднього виконання 
своєї професійної діяльності [3].

Іншу думку висловлює Н. Котенко, яка 
досліджує проблему формування готов-
ності до професійної діяльності майбутніх 
техніків галузі зв’язку. Готовність до про-
фесійної діяльності вчена розуміє як «гар-
монійне поєднання переконань, поглядів, 
мотивів, знань, умінь, навичок і досвіду, що 
сприяють успішному виконанню професій-
них завдань» [5, c. 28]. Готовність до про-
фесійної діяльності, на думку Н. Котенко, 
акумулює професійні знання, уміння й на-
вички, необхідні для успішного виконання 
професійних обов’язків, а також певні риси 

особистості. До цих рис учена зараховує 
переконання, здібності, інтереси, профе-
сійну пам’ять, мислення, увагу, працездат-
ність, емоційність і моральний потенціал. 
Тобто вчена переконана, що майбутні фа-
хівці готові до професійної діяльності, якщо 
володіють потрібним теоретичним матеріа-
лом і практичними навичками для виконан-
ня того чи іншого завдання в межах обра-
ної професії; здатні адекватно реагувати на 
ситуації, що виникають у процесі трудової 
діяльності; уміють знаходити підходи до 
розв’язання тих чи інших проблем; володі-
ють комунікативними здібностями; а також 
уміють підтримувати своє фізичне здоров’я 
з урахуванням шкідливих факторів обраної 
професії [5]. 

Г. Савченко стверджує, що готовність 
майбутніх фахівців банківської справи 
до аналітичної діяльності засобами мо-
делювання є інтегрованим особистісним 
утворенням, представленим єдністю моти-
ваційного, змістового, процесуального та 
рефлексивного компонентів, що забезпе-
чують конструктивну взаємодію особисто-
сті з професійним середовищем шляхом 
отримання особистісно-значущого й адек-
ватного вимогам соціуму результату аналі-
тичної діяльності [9, c. 8].

Н. Брижак під готовністю майбутнього 
вчителя до краєзнавчої роботи з учнями 
початкової школи розуміє «особистісний 
стан майбутнього вчителя, з певними кра-
єзнавчими знаннями, вміннями, навичками 
та переконаннями в необхідності організо-
вувати краєзнавчу роботу з учнями почат-
кової школи» [2, c. 74].

С. Будак розглядає професійну готов-
ність майбутнього вихователя дошкільного 
навчального закладу як «інтегральне ново-
утворення особистості педагога, що харак-
теризується сукупністю теоретичних, лінгві-
стичних, країнознавчих і методичних знань 
з іноземної мови; сформованістю іншо-
мовних мовленнєво-комунікативних умінь і 
навичок спілкування з дітьми дошкільного 
віку; стратегій і тактик іншомовної пове-
дінки, які забезпечують успішне навчан-
ня дітей іноземної мови; високий рівень 
ефективної професійної діяльності, а також 
сприяє подальшому самовдосконаленню й 
саморегуляції особистості педагога в його 
професійній діяльності» [3, c. 34].

В. Ушмарова, досліджуючи проблему 
формування готовності вчителів початкової 
школи до роботи з обдарованими учнями 
в системі неперервної педагогічної освіти, 
виявила певні відмінності в тлумаченні тер-
міна «готовність». Так, перша відмінність 
у трактуванні готовності, що визначається 
настановою, спрямованою на виконання 
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деяких дій, припускає «наявність певних 
знань, умінь, навичок, а також готовність до 
протидії перешкодам, що виникають у ході 
виконання дії» [10, с. 68]. Друга відмінність 
полягає у «сформованості психологічних 
властивостей, без яких неможливе успішне 
оволодіння діяльністю» [10, с. 68]. До третьої 
відмінності вчена зараховує «активно-діє-
вий стан особи, установку на певну поведін-
ку, мобілізацію сил для виконання завдан-
ня. Для готовності до дій потрібні знання, 
уміння, навички, налаштованість і рішучість 
зробити ці дії. Готовність до певного роду 
діяльності (гра, навчання, праця) перед-
бачає певні мотиви і здібності» [10, с. 68].  
Четверта відмінність відображає певний 
«факт, при якому організми краще присто-
совуються до асоціювання певних поєднань 
стимулів і реакцій» [10, с. 69]. П’ята відмін-
ність, на думку науковця, полягає у визна-
ченні стану готовності до дії як поєднання 
чинників, що характеризують різні рівні і 
сторони готовності. Залежно від умов ви-
конання домінуючої дії може визначитись 
одна зі сторін готовності до дії [10, с. 69]. 

В. Ушмарова розуміє готовність учителя 
початкової школи до роботи з обдаровани-
ми учнями як «інтегративне утворення, що 
є результатом цілеспрямованої підготовки 
вчителя до роботи з обдарованими учня-
ми та виявляється в діалектичній єдності 
мотиваційного, когнітивного, діяльнісного, 
рефлексивно-особистісного структурних 
компонентів» [10, c. 118].

Д. Швець, вивчаючи проблему підготов-
ки майбутніх офіцерів МВС України до охо-
рони й забезпечення громадського поряд-
ку в процесі фахової підготовки, доходить 
висновку, згідно з яким готовність є «комп-
лексним утворенням, що охоплює мотива-
ційну, когнітивну, діяльнісну та рефлексивну 
сфери майбутнього офіцера МВС, базуєть-
ся на ґрунтовних теоретичних і практичних 
знаннях про особливості охорони і забез-
печення громадського порядку, проявля-
ється у здатності усвідомлювати значимість 
майбутньої професійної діяльності з охоро-
ни і забезпечення громадського порядку, 
розкривається та удосконалюється при ви-
конанні відповідних службово-професійних 
функцій» [11, c. 46]. Серед основних функ-
цій готовності майбутніх офіцерів до охоро-
ни й забезпечення громадського порядку 
вчений виокремлює гностично-інформа-
ційну, ціннісно-конструктивну, діяльнісно- 
інтегративну, формувально-розвивальну та 
аналітико-прогностичну [11, c. 45–46]. Так, 
оскільки, на думку науковця, гностично- 
інформаційна функція відображає пізна-
вальну спрямованість особистості право-
охоронця та пов’язана зі створенням не-

обхідного інформаційного простору, що 
обумовлює розвиток необхідних соціальних 
відносин, її виявами є комплекс професій-
них знань, засвоєна система професійних 
умінь, а також творчі способи вирішення 
завдань [11, с. 45]. Мета ціннісно-конструк-
тивної функції, що розкриває зміст знань 
про особливості майбутньої професійної 
діяльності, забезпечує засвоєння цих знань 
і формує уявлення про професійні завдання 
і способи прийняття рішень, полягає у ви-
значенні вимог до професії правоохоронця. 
Крім того, науковець наголошує на тому, 
що саме ця функція виявляється в усвідом-
ленні майбутнім офіцером сутності й соці-
альної значущості професії правоохоронця, 
наявності стійкого інтересу до майбутньої 
професійної діяльності, розумінні відпові-
дальності за результати своєї праці. Діяль-
нісно-інтегративна функція, яка передбачає 
організацію виконання завдань практично-
го спрямування, виявляється в наявності 
в майбутніх офіцерів МВС високого рівня 
системного мислення та аналітичних зді-
бностей, умінь самостійно приймати рі-
шення за умов невизначеності. Сутність 
формувально-розвивальної функції поля-
гає в активному впливі на процес розвитку 
й саморозвитку в майбутніх фахівців про-
фесійно важливих компетенцій, а аналіти-
ко-прогностична – в узагальненні та аналізі 
результатів професійної діяльності. Як за-
значає Д. Швець, аналітико-прогностична 
функція виявляється в здатності майбутніх 
офіцерів МВС до прогностичної діяльності 
в професійній сфері, здатності коригувати 
власні дії, запобігати негативним наслідкам 
діяльності та усувати їх, а також здатності 
брати на себе відповідальність у складних 
ситуаціях, самостійно, творчо й ефективно 
приймати рішення [11].

Отже, проведений аналіз підходів до ро-
зуміння змісту й сутності готовності май-
бутніх фахівців різних спеціальностей дає 
нам змогу розглядати готовність майбут-
ніх бортпровідників до професійної діяль-
ності як певний стан особистості, у якому 
майбутні бортпровідники усвідомлюють 
значення власних можливостей, здатні 
використовувати набуті знання, уміння та 
навички, необхідні для успішного виконан-
ня професійних обов’язків, здатні брати 
на себе відповідальність у складних ситу-
аціях, правильно організовувати власні дії, 
а також передбачати позитивні й негативні 
наслідки відповідно до прийнятих рішень. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, здійснений ґрунтовний теоретич-
ний аналіз праць українських і зарубіжних 
учених дає нам підстави стверджувати, що 
наявні в науковій літературі підходи до ро-
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зуміння сутності понять «готовність», «го-
товність до професійної діяльності», «го-
товність майбутніх фахівців до професійної 
діяльності» не є взаємовиключними, а до-
повнюють і поглиблюють уявлення про ці 
феномени як складні й багатогранні явища 
[10, c. 80]. Викладені підходи до визначен-
ня сутності понять «готовність» і «готовність 
майбутніх фахівців до професійної діяльно-
сті», а також ті, що залишилися поза на-
шою увагою, мають своїх прибічників. Ми, 
у свою чергу, розуміємо готовність майбут-
ніх бортпровідників до професійної діяль-
ності як певний стан особистості, у якому 
майбутні бортпровідники усвідомлюють 
значення власних можливостей, здатні 
використовувати набуті знання, уміння та 
навички, необхідні для успішного виконан-
ня професійних обов’язків, здатні брати 
на себе відповідальність у складних ситу-
аціях, правильно організовувати власні дії, 
а також передбачати позитивні й негативні 
наслідки відповідно до прийнятих рішень. 

Перспективи подальших досліджень 
ми вбачаємо у визначенні структурних ком-
понентів готовності майбутніх бортпровід-
ників до професійної діяльності, виявленні 
та обґрунтуванні педагогічних умов форму-
вання готовності майбутніх бортпровідників 
до професійної діяльності, а також у роз-
робленні технології формування майбутніх 
бортпровідників до професійної діяльності. 
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ГОТОВНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Рязанцева О.В., здобувач кафедри
початкової, дошкільної та професійної освіти

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

У статті встановлено, що дистанційна освіта вимагає спеціальної підготовки викладача та передба-
чає володіння низкою вмінь і навичок. За допомогою методів аналізу, порівняння й систематизації тео-
ретичних знань конкретизовано перелік головних критеріїв, за якими можна визначити ступінь готов-
ності викладача до професійної діяльності в умовах дистанційної освіти. Отримані результати можуть 
бути використані під час розроблення змісту спеціальних навчальних курсів у педагогічних вищих 
навчальних закладах, навчальних і методичних посібників, орієнтованих на підготовку викладачів до 
організації навчального процесу в системі дистанційного навчання.

Ключові слова: викладач, дистанційне навчання, компетентність, освіта, уміння, фахівець.

В статье установлено, что дистанционное образование требует специальной подготовки преподава-
теля и предполагает овладение рядом умений и навыков. С помощью методов анализа, сравнения и си-
стематизации теоретических знаний конкретизирован перечень главных критериев, по которым можно 
определить степень готовности преподавателя к профессиональной деятельности в условиях дистан-
ционного образования. Полученные результаты могут быть использованы при разработке содержания 
специальных учебных курсов в педагогических высших учебных заведениях, учебных и методических 
пособий, ориентированных на подготовку преподавателей к организации учебного процесса в системе 
дистанционного обучения. 

Ключевые слова: преподаватель, дистанционное обучение, компетентность, образование, умения, 
специалист.

Riazantseva А.V. THE WILLINGNESS OF THE TEACHER TO PROFESSIONAL ACTIVITY  
IN THE SYSTEM OF DISTANCE EDUCATION

This article established that distance education requires special training of the teacher and involves the pos-
session of several skills. Using the methods of analysis, comparison, systematization of theoretical knowledge 
specific list of the main criteria by which to determine the readiness of the teacher to professional activity in 
the conditions of distance education. The obtained results can be used in designing the content of training in 
pedagogical higher educational institutions of textbooks and manuals aimed at training teachers to organiza-
tion of educational process in the distance learning system.

Key words: teacher, distance learning, competence, education, skills, professional.

Постановка проблеми. Стрімкий роз-
виток інформаційно-комунікаційних техно-
логій (далі – ІКТ) призводить до значної 
перебудови інформаційного середовища 
сучасного суспільства, ініціює пошук ефек-
тивних підходів до підготовки практико-о-
рієнтованих фахівців для обробки значних 
обсягів інформації в усіх сферах профе-
сійної діяльності. Темпи ускладнення ін-
формаційних систем, розширення можли-
востей використання ІКТ у сфері освіти, 
зростання попиту на дистанційне навчання 
формують соціальне замовлення суспіль-
ства на підготовку фахівця, який володіє 
високим рівнем підготовленості в галузі те-
орії й методики організації дистанційного 
навчання. Традиційні системи підготовки 
спеціалістів уже не можуть задовольнити 
наявні потреби застосування такої форми 
навчання, як дистанційна. Необхідність по-
стійного вдосконалення рівня готовності 
сучасного викладача дистанційної систе-

ми освіти до здійснення процесу навчання 
в умовах інформатизації суспільства зали-
шає відкритим питання переліку умінь, яки-
ми повинен володіти викладач для успішної 
роботи в системі дистанційного навчання. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми дистанційного навчання 
та його реалізація в навчальному процесі 
є предметом досліджень Л. Ілійчук, О. Ко-
валь, С. Кравець, В. Кухаренка, С. Сисо-
євої, В. Осадчого, К. Осадчої. Водночас 
малодослідженими залишаються вмін-
ня, якими мають оволодіти викладачі для 
успішної організації навчального процесу 
в умовах дистанційної освіти. 

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає у визначенні переліку головних умінь 
викладача, що сприяють ефективній орга-
нізації навчального процесу в системі дис-
танційної освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розвиток інформаційно-комуні-
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каційних технологій змушує педагогів шу-
кати ефективне поєднання педагогічних 
технологій і засобів ІКТ. Постійний розви-
ток дистанційних систем зумовлює сис-
тематичний розвиток готовності викла-
дачів до їх продуктивного впровадження. 
Звідси неперервним є розвиток компо-
нентів готовності викладачів до впрова-
дження дистанційного навчання. Згідно 
з Енциклопедією освіти, «готовність до ді-
яльності – стан мобілізації психологічних і 
психофізіологічних систем людини, які за-
безпечують виконання певної діяльності. 
У психології виокремлюють кілька аспектів 
готовності до діяльності: а) операційний – 
володіння певним набором способів дії, 
знань, умінь та навичок, а також можливо-
сті набуття нового досвіду в межах певної 
діяльності; б) мотиваційний – система спо-
нукальних якостей щодо певної діяльності 
(мотиви пізнання, досягнення, самореалі-
зації тощо); в) соціально-психологічний –  
рівень зрілості комунікативної сфери осо-
бистості, вміння здійснювати колективно 
розподілену діяльність, підтримувати сто-
сунки в колективі, уникати деструктивних 
конфліктів та ін.; г) психофізіологічний – 
готовність систем організму діяти в дано-
му напрямі» [1, с. 137–138]. За таких об-
ставин поняття «готовність» проявляється 
як суто індивідуальна властивість, а руші-
ями до здійснення певних самоосвітніх дій 
є мобілізація індивідуально-психологічних, 
когнітивно-пізнавальних, потребнісно-мо-
тиваційних, діяльнісно-поведінкових сфер 
особистості, що комплексно спрямовані 
на досягнення усвідомленого результату 
[2, с. 57]. 

Поєднання переваг дистанційного нав-
чання й телекомунікацій дає змогу:

– вирішити проблему інтерактивного 
спілкування під час взаємодії викладача і 
студентів, викладача й навчальної групи, 
окремо студента й навчальної групи;

– забезпечити постійний контроль за 
рівнем опанування навчальним матеріалом;

– забезпечити студентів навчальними 
матеріалами та навчальною інформацією, 
що зберігаються на різних інформаційних 
серверах і в базах даних телекомунікацій-
них мереж;

– сформувати в студентів навички само-
стійного навчання, персональної «інформа-
ційної навігації»;

– забезпечити варіативне навчання сту-
дентів з допомогою змодульованого мате-
ріалу курсів;

– забезпечити гнучке навчання з можли-
вістю індивідуально побудованого курсу;

– ефективно використовувати засоби 
ІКТ як складової частини навчання;

– інтегрувати вітчизняну й зарубіжну си-
стему освіти, надаючи студентам можли-
вість здобути освіту як в Україні, так і за її 
межами [3, с. 50–51’. Вищезазначене дик-
тує необхідність забезпечення системної, 
цілеспрямованої комплексної та ефектив-
ної системи підготовки викладача до здійс-
нення дистанційного навчання, яка повинна 
поєднувати такі напрями підготовленості 
викладача:

– організаційний (формує вміння здійс-
нювати організацію своєї діяльності в галу-
зі дистанційного навчання);

– навчально-методичний (сприяє під-
готовці до створення дистанційного курсу 
з обраної дисципліни та здійснення на-
вчального процесу з використанням техно-
логій дистанційного навчання);

– інформаційно-комунікаційний (формує 
вміння використовувати технології дистан-
ційного навчання під час викладання дис-
ципліни: вміння створювати інформаційні 
ресурси в електронному віртуальному се-
редовищі, спілкуватись за допомогою ме-
режі Інтернет);

– нормативно-правовий (формує знання 
та вміння використовувати у своїй діяль-
ності нормативно-регулювальні документи 
системи дистанційного навчання всіх рівнів 
затвердження);

– психолого-педагогічний (сприяє фор-
муванню психолого-педагогічних умінь ви-
кладачів, зумовлених специфікою дистан-
ційного навчання) [4, с. 93].

Науковці С. Сисоєва, В. Осадчий і 
К. Осадча підкреслюють, що професійна 
підготовка викладачів системи дистанцій-
ної освіти має передбачати методичну, 
педагогічно-психологічну підготовку та під-
готовку в галузі сучасних інформаційних 
технологій:

1) методична – передбачає розвиток 
уміння добирати й розробляти навчаль-
но-методичні матеріали, оцінювати їх якість 
із погляду сучасних норм, оформлювати їх 
в електронному вигляді;

2) психолого-педагогічна – включає роз-
виток уміння використовувати в навчально-
му процесі сучасні педагогічні технології, 
що відповідають цілям навчального курсу 
або освітньої програми загалом і стимулю-
ють активність учнів; уміння надавати до-
помогу й підтримку слухачам, створювати 
мотивацію, вирішувати конфлікти, розкри-
вати співробітництво на основі знання пси-
хології міжособистісних відносин психології 
великих і малих груп, вікової психології;

3) підготовка в галузі сучасних інфор-
маційних технологій передбачає розвиток 
уміння застосовувати сучасні інформацій-
но-комп’ютерні та інформаційно-комуніка-



180 Педагогічні науки

Випуск LXXIХ. Том 1. 2017

ційні технології для доставки матеріалів та 
організації інтерактивної взаємодії учасників 
освітнього дистанційного процесу [5, с. 124].

Українські науковці: В. Кухаренко, С. Бе-
резенська, К. Бугайчук, Н. Олійник, Т. Олій-
ник, О. Рибалко, Н. Сиротенко, А. Столя-
ревська – наголошують на таких уміннях, 
якими повинен оволодіти викладач у сис-
темі дистанційного навчання:

– уміння працювати з інформаційними 
ресурсами (базами даних, інформаційними 
службами);

– уміння створювати веб-сторінки;
– уміння користуватися комплексом по-

слуг, які надаються середовищем і хмарни-
ми технологіями;

– уміння подати навчальний матеріал 
так, щоб забезпечити ефективну, індивіду-
альну, незалежну від місця й часу роботу 
студента;

– уміння проводити психолого-педаго-
гічне тестування й поточну діяльність сту-
дентів;

– уміння запобігати конфліктним ситуа-
ціям і розв’язувати конфліктні ситуації;

– уміння проводити рольові мережеві 
ігри;

– уміння інтегрувати очні й дистанційні 
форми навчання [6, с. 34].

Для сучасного студента існує потреба не 
стільки в доступі до навчальних ресурсів, 
скільки в наявності відповідної направляю-
чої щодо тих знань, які можна знайти в ін-
формаційному просторі. І саме викладач 
за допомогою сучасних інформаційно-ко-
мунікаційних технологій має сформувати 
навчальне середовище з відповідною ос-
вітньою траєкторією, яка, з одного боку, 
дасть змогу забезпечити логічну послі-
довність вивчення навчального матеріалу 
з метою досягнення всіх навчальних цілей 
навчальної дисципліни, а з іншого боку, 
допоможе у виборі тих способів навчання, 
які найбільше відповідають індивідуальним 
особливостям кожного зі студентів.

Специфіка дистанційної освіти вимагає 
від викладачів створення курсів з вико-
ристанням таких методів і форм навчання, 
що допомагають слухачам під час їх про-
ходження оволодіти заявленою компетен-
цією. Тому недостатньо лише представити 
студенту електронні джерела інформації, 
потрібно корегувати та направляти його 
в самостійному навчанні шляхом реалізації 
інтерактивного дистанційного курсу. Таким 
чином, ця форма навчання ускладнює робо-
ту викладача, потребує відповідної кваліфі-
кації для створення електронного інтерак-
тивного дистанційного курсу. Розроблення 
дистанційного курсу є важливим елемен-
том освітнього процесу, який потребує по-

стійного вдосконалення. У світлі нинішньо-
го розвитку дистанційної освіти підготовка 
матеріалів і завдань потребує спеціалізо-
ваних знань не лише дисципліни та спе-
цифіки її викладання для певної спеціаль-
ності, а й процесу створення такого курсу.

Упровадження дистанційної форми нав-
чання – це складний, високопрофесійний, 
довготривалий процес, який потребує 
значних ресурсів ВНЗ та відповідного ка-
дрового потенціалу. Особливого значення 
набувають уміння організації і проведення 
комп’ютерного діалогу. Однак варто вра-
ховувати гострий дефіцит часу в студентів 
дистанційної форми навчання. Крім того, 
об’ємні теми, модулі та курси помітно зни-
жують мотивацію студентів. Отже, на пер-
ший план висувається завдання постійного 
вдосконалення курсу з метою підвищення 
ефективності навчання за рахунок оптимі-
зації кількості та якості навчальних матері-
алів, а також методик їх надання. Логічний 
зв’язок компактних і якісних матеріалів, чіт-
ка постановка завдань і цілей навчання на 
кожному етапі допомагають побачити сту-
дентам своє просування в курсі від модуля 
до модуля.

Більшість педагогів висловлює готов-
ність до використання засобів інформа-
ційно-комунікаційних технологій у на-
вчальному процесі, оскільки пов’язує це 
з можливістю систематизувати навчальний 
матеріал в електронному вигляді і зробити 
його більш наочним.

На нашу думку, для успішної організації 
навчального процесу в системі дистанцій-
ного навчання викладач повинен:

– уважати ефективним використання дис-
танційного навчання в освітній діяльності;

– легко адаптуватися до нових форм вза-
ємодії в електронному середовищі, уміти 
використовувати засоби ІКТ для здійснен-
ня комунікативного процесу, професійно 
орієнтуватися в програмному та апаратно-
му забезпеченні технологій дистанційного 
навчання;

– знати механізми взаємодії учасників 
комунікативного процесу під час вербаль-
ного й невербального контакту, механіз-
ми структурування спілкування, механізми  
діагностування комунікативних конфлік-
тів, усунення бар’єрів у опосередкованому 
спілкуванні;

– уміти знаходити індивідуальний підхід 
до студента під час дистанційного навчан-
ня, створювати позитивний емоційний фон 
між суб’єктами дистанційного навчання;

– володіти методикою підготовки та про-
ведення вебінару, методикою проведення 
консультацій в on-line й off-line режимах, 
уміти проектувати дистанційні навчальні 
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курси, розробляти відеолекції для системи 
дистанційного навчання, використовувати 
різні форми контролю під час засвоєння 
дистанційного курсу.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, дистанційна освіта вимагає спе-
ціальної підготовки викладача, яка дасть 
змогу розширити професійні психоло-
го-педагогічні та методичні знання з питань 
особливостей застосування технологій 
дистанційного навчання, особливостей пе-
дагогічної комунікації в умовах дистанцій-
ного навчання, засобів ефективної передачі 
інформації в умовах дистанційного навчан-
ня, умов подолання комунікативних бар’є-
рів під час опанування студентами змісту 
дистанційних навчальних курсів. На нашу 
думку, це вміння використовувати засоби 
ІКТ для здійснення комунікативного проце-
су, професійно орієнтуватися в програмно-
му та апаратному забезпеченні технологій 
дистанційного навчання; знання механізмів 
взаємодії учасників комунікативного про-
цесу під час вербального та невербального 
контакту, механізмів структурування спіл-
кування, механізмів діагностування кому-
нікативних конфліктів, усунення бар’єрів 
в опосередкованому спілкуванні; уміння 
знаходити індивідуальний підхід до студен-
та під час дистанційного навчання, ство-
рювати позитивний емоційний фон між 
суб’єктами дистанційного навчання; воло-
діння методикою підготовки та проведення 
вебінару, методикою проведення консуль-
тацій в on-line й off-line режимах; уміння 
проектувати дистанційні навчальні курси, 
розробляти відеолекції для системи дис-
танційного навчання, використовувати різні 
форми контролю під час засвоєння дистан-
ційного курсу.

Отримані результати втілено в процесі 
розроблення блоку тем «Основи професій-

но-педагогічної комунікації в умовах дис-
танційної освіти», можуть бути використані 
під час розроблення змісту спеціальних на-
вчальних курсів у педагогічних вищих на-
вчальних закладах, навчальних і методич-
них посібників, орієнтованих на підготовку 
викладачів до організації навчального про-
цесу в системі дистанційного навчання.
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ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ В АСПЕКТІ  

ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
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У ході дослідження проаналізовано теоретичну й практичну розробленість проблеми підготовки 
майбутніх фахівців-екологів в аспекті формування їхньої науково-дослідницької компетентності. Роз-
глянуто методичні системи формування науково-дослідницької компетентності в процесі професійної 
підготовки як упорядковану сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених цілей, змісту, методів, 
засобів і форм навчання. Визначено, що наведені методичні системи реалізують принципи науковості, 
професійної спрямованості, практичної значущості, але неповною мірою принцип єдності змістової та 
науково-дослідницької складових навчання.

Ключові слова: цілі, зміст, методи, науково-дослідницька компетентність, майбутні фахівці- 
екологи.

В ходе исследования проанализировано теоретическую и практическую разработанность пробле-
мы подготовки будущих специалистов-экологов в аспекте формирования их научно-исследовательской 
компетентности. Рассмотрены методические системы формирования научно-исследовательской ком-
петентности в процессе профессиональной подготовки как упорядоченную совокупность взаимосвя-
занных и взаимообусловленных целей, содержания, методов, средств и форм обучения. Определено, 
что приведённые методические системы реализуют принципы научности, профессиональной направ-
ленности, практической значимости, но в неполной мере принцип единства содержательной и научно- 
исследовательской составляющих обучения.

Ключевые слова: цели, содержание, методы, научно-исследовательская компетентность, будущие 
специалисты-экологи.

Soloshych I.А. ANALYSIS OF THEORETICAL AND PRACTICAL DEVELOPMENT OF THE PROB-
LEM OF ENVIRONMENTAL SPECIALISTS PREPARATION IN THE ASPECTS OF THE FORMATION 
OF THEIR SCIENTIFIC AND RESEARCH COMPETENCY

 In the course of the research the theoretical and practical development of the problem of future environ-
mental specialists training has been analyzed in the aspect of forming their research and development compe-
tence. The methodical systems of formation of scientific research competence in the process of professional 
training, as an ordered set of interrelated and interdependent purposes, content, methods, means and forms of 
training are considered. It is determined that the given methodical systems implement the principles of scien-
tific, professional orientation, practical significance, but not fully utilize the principle of unity of the content 
and research components of teaching.

Key words: goals, content, methods, scientific research competence, future environmental specialists.

Постановка проблеми. Сучасний стан 
екологічної ситуації в Україні висуває на по-
рядок денний питання підготовки висококва-
ліфікованих кадрів, які володіють профе-
сійними знаннями, вміннями, здібностями 
до наукової роботи й готові до створення, 
удосконалення, впровадження екологічно 
чистих продуктів, новітніх екологічних тех-
нологій та обладнання у виробництво. 

Важливу роль у вирішенні цих питань ві-
діграють заклади вищої освіти, які готують 
професіоналів у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питанням формування змісту про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців- 
екологів (МФЕ) приділяють увагу вчені 
Г. Білявський, В. Некос, А. Некос, В. Пе-

трук, Н. Рідей, В. Боголюбов та ін. Ними ви-
значені структура, джерела, закономірності 
й принципи формування змісту екологічної 
освіти, сутність теоретичного і практичного 
навчання.

Аналіз наукової літератури свідчить про 
відсутність досліджень щодо теоретичної й 
практичної розробленості проблеми підго-
товки МФЕ в аспекті формування їхньої на-
уково-дослідницької компетентності (НДК), 
тому ця проблема є предметом подальших 
перспективних дискусій.

Постановка завдання. Мета статті – 
зробити аналіз теоретичної й практичної 
розробленості проблеми підготовки МФЕ  
в аспекті формування їхньої НДК.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З аналізу праць [1; 2] визначено, 
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що методична система формування НДК  
в процесі професійної підготовки МФЕ ро-
зуміється як упорядкована сукупність вза-
ємопов’язаних і взаємозумовлених ком-
понентів цілей, змісту, методів, засобів і 
форм навчання.

Практично сформувались два шляхи 
впровадження у формальну систему осві-
ти елементів формування НДК: коли під 
час викладання нормативної навчальної 
дисципліни «Вступ до фаху» (1 курс) у ме-
жах третього змістового модуля «Елементи 
основ студентських наукових досліджень» 
(2 лекції) [3] отримуються початкові знання 
з основ наукових досліджень. Другий шлях, 
більш складний організаційно та більш ра-
дикальний, по суті, впровадження в струк-
турно-логічну схему навчального процесу 
на всіх рівнях ступеневої підготовки фахів-
ців, починаючи з першого по п’ятий курси 
спеціалізованих знань, які сприяють фор-
муванню НДК. 

Аналіз навчальних планів 76 ЗВО, які 
готують МФЕ, дає можливість стверджу-
вати, що більшість ЗВО України йде пер-
шим шляхом (57 ЗВО, 75%), тобто тільки на 
першому курсі під час викладання дисци-
пліни «Вступ до фаху» в межах двох лекцій 
викладаються основи наукових досліджень. 
Деякі виші (19 ЗВО, 25%) намагаються 
впроваджувати в навчальний процес за 
ОКР бакалавр дисципліни науково-дослід-
ницького спрямування («Основи наукових 
досліджень в галузі екологічної безпеки», 
«Основи екологічних досліджень», «Основи 
наукової діяльності» тощо), які переважно 
викладаються на 4 курсі (10 ЗВО, 13%), 
3 курсі (5 ЗВО, 6,6%), 2 курсі (4 ЗВО, 5,3%), 
в одному ЗВО – на першому курсі (1,3%). 
Зауважимо, що вищеназвані дисципліни, 
на жаль, не є нормативними.

Сучасні тенденції й міжнародні рекомен-
дації щодо інноваційних методів і технологій 
навчання передбачають такі зміни в орга-
нізації навчального процесу [4]: лекції для 
великих потоків повинні поступитися міс-
цем заняттям у малих групах, при цьому ак-
центи робляться на проблемно орієнтовану 
систему навчання (problem-based learning) 
і на оволодіння практичними навиками (що 
є проблематичним за досить обмеженого 
фінансування ЗВО); технології навчання 
повинні бути зорієнтовані на інформацій-
но-комунікаційні технології (e-learning).

Проведемо аналіз наявних методичних 
систем (МС) професійної підготовки МФЕ 
на предмет відповідності їх вищезазначе-
ним вимогам до відображення цілей, змісту, 
методів, засобів в аспекті формування НДК.

Згідно з дослідженнями В. Беспалька 
[5, с. 25], інформаційною моделлю МС є 

підручники та навчальні посібники. Отже, 
розглянемо МС формування НДК МФЕ, яка 
реалізована в підручнику В. Некос, А. Не-
кос «Вступ до фаху. Екологія, охорона на-
вколишнього середовища та збалансоване 
природокористування» [6]. Метою викла-
дання дисципліни є формування уявлен-
ня про професійну діяльність МФЕ. Зміст 
представлено трьома модулями, структу-
ра складається зі стислих теоретичних ві-
домостей; переліку знань, умінь, навичок; 
нормативних навчальних елементів; питань 
до тестового контролю. У модулі «Елементи 
основ студентських наукових досліджень» 
автори визначають навчальні елементи: 
наука; методологія; метод; студентська на-
укова діяльність тощо. 

За джерелами здобуття знань викори-
стано словесні, наочні методи; за харак-
тером пізнавальної діяльності – поясню-
вально-ілюстративний, репродуктивний; 
за категоріями теорії пізнання – теоретич-
ний, дедуктивний та індуктивний. Головною 
формою організації навчання є програмні 
та проблемні лекції, контроль-колоквіуми, 
семінари, наукові доповіді, що забезпечу-
ють пріоритет самостійного вивчення мате-
ріалу. На жаль, у посібнику надається міні-
мум теоретичного матеріалу, тому, на наш 
погляд, його недостатньо, щоб опанувати 
необхідні знання для формування НДК.  
Ця МС за змістом, методами, засобами та 
формою навчання лише частково дає змогу 
здійснювати підготовку МФЕ в аспекті фор-
мування їхньої НДК.

Проведемо аналіз МС, яка розгляну-
та в підручнику М. Клименко та ін. «Вступ 
до фаху (в екології)» [7]. Авторами визначе-
но, що метою посібника є подання основ-
ного понятійного апарату екології, сутність 
фахової діяльності, функцій і структури Дер-
жавних екологічних служб. Зміст посібни-
ка становлять 14 розділів, одним із яких є 
«Елементи основ студентських наукових до-
сліджень». Позитивною рисою МС є те, що 
він містить Українсько-англійський глосарій 
термінів, контрольні питання й тести, Мані-
фест еколога, Декларацію людей Землі тощо. 

Зміст МС характеризується науковістю 
викладу навчального матеріалу з реалі-
зацією методів навчання: за джерелами 
здобуття знань – словесні, наочні; за ха-
рактером пізнавальної діяльності – по-
яснювально-ілюстративні, репродуктивні 
та проблемні. Питання для перевірки вка-
зують на застосування методів самостійної 
роботи й використання здобутих знань на 
практиці. Але авторами недостатньо уваги 
приділяється саме основам наукових дослі-
джень у галузі екології, що неповною мірою 
сприяє формуванню НДК.
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Розглянемо МС, які викладаються МФЕ 
лише у 25% ВНЗ України. Для цього проа-
налізуємо МС, що відображена в навчаль-
ному посібнику «Основи науково-дослідної 
роботи» авторів В. Петрука та ін. [8]. Ме-
тою посібника є подання матеріалу з основ 
науково-дослідницької роботи (НДР) МФЕ. 
Автори розглядають питання організації 
НДР, визначають етапи експерименту, ана-
лізують проблеми сучасного стану й упро-
вадження геоінформаційних технологій, на-
дають відомості про вимірювальні прилади, 
особливості оброблення результатів екс-
перименту тощо. Зміст МС відрізняється 
тим, що містить дані з основ моделювання 
екологічних процесів у системах MATLAB, 
MathCAD, Maple. Нові терміни, іншомовні 
слова пояснюються, що робить МС доступ-
ними для розуміння. Визначені проблеми 
в галузі екології орієнтують МФЕ на пошук 
шляхів їх розв’язання. 

За джерелами здобуття знань використа-
но словесні та наочні методи, за характе-
ром пізнавальної діяльності – пояснюваль-
но-ілюстративний і репродуктивний методи 
навчання, за категоріями теорії пізнання – 
теоретичний, дедуктивний та індуктивний 
методи. У МС не впроваджено методи про-
блемного викладу, що не дає змоги пов-
ною мірою здійснювати формування НДК. 
Засоби навчання у вигляді таблиць, схем 
уточнюють навчальний матеріал, але вико-
нують лише інформаційну функцію. Викла-
дений у посібнику навчальний матеріал в 
основному обсязі МФЕ можливо опанувати 
тільки на старших курсах, тому його можна 
використовувати під час навчання за ОКР 
магістр. 

Аналіз МС дає змогу стверджувати, що 
основна кількість посібників і підручників 
призначена для студентів напряму підго-
товки неекологічного спрямування («Ме-
неджмент», «Туризм», «Економіка», «Агро-
номія» тощо), тому їх тільки за окремими 
темами можна використовувати під час 
формування НДК у МФЕ. Проведемо аналіз 
МС за основними спеціальностями.

У підручнику «Основи наукових дослі-
джень» М. Пилипчук та ін. [9] викладено 
відомості про організацію НДР в Україні, 
методологічні засади наукового пізнання, 
опрацювання наукової інформації, методи 
теоретичних та експериментальних дослі-
джень. Зміст МС логічно структурований, 
науково-узагальнений, складається зі всту-
пу, основного матеріалу, висновків, завдань 
до самоперевірки. У МС реалізовано такі 
методи навчання: за джерелами переда-
вання інформації – пояснювально-ілюстра-
тивні; за характером пізнавальної діяльно-
сті – аналіз, узагальнення, порівняння. Але 

за відсутності виробничих завдань така МС 
не спроможна формувати в студентів умін-
ня застосовувати отримані знання для са-
мостійного розв’язування професійно орі-
єнтованих завдань.

У посібнику використано наочні засоби 
навчання: схеми, рисунки, діаграми, та-
блиці. Аналізуючи форми навчання, мож-
на зазначити, що, на жаль, у підручнику не 
приділено достатньої уваги колективним 
формам навчання. Отже, МС реалізує оз-
найомлювально-орієнтовний і частково по-
нятійно-аналітичний рівні засвоєння знань, 
що не дає змоги здійснювати якісне фор-
мування у МФЕ НДК.

Проведемо аналіз МС, яка відобража-
ється в підручнику «Основи наукових дослі-
джень та технічної творчості» авторів В. Ро-
стовського, Н. Дібрівської [10]. У змісті МС 
розглядається роль науки в сучасному су-
спільстві, методологія теоретичного й екс-
периментального дослідження та оформ-
лення його результатів. У прикладах, що 
наведені авторами, ставиться наукова про-
блема, аналізується, здійснюється пошук 
шляхів її вирішення, пропонуються готові 
рішення. У МС упроваджено лише індиві-
дуальну та фронтальну форми навчання, не 
передбачено ситуаційних завдань, само-
стійної роботи студентів, що не дає можли-
вості формувати НДК у МФЕ на достатньо 
високому рівні.

Розглянемо МС, яка реалізована в посіб-
нику «Основи наукових досліджень» автора 
Г. Цехмістрової [11] для студентів зі спе-
ціальностей «Міжнародні економічні відно-
сини», «Туризм», «Готельне господарство». 
У ній розглянуто узагальнені вимоги до НДР 
студентів, подаються рекомендації з ме-
тодології написання курсової, дипломної 
робіт. Сформовано понятійний апарат на-
уковця-початківця, передбачено контрольні 
запитання, тести для самоконтролю. Пода-
но рекомендації щодо структури наукової 
статті, рецензії, доповіді. Наведено основні 
вимоги ВАК до дисертації й авторефератів. 
Основним компонентом змісту МС визна-
чено лише інформаційний, який представ-
лений у формі вербального та символьного 
викладу навчальної інформації й ілюстра-
тивного матеріалу як засобів навчання. 

У МС використовуються практичні мето-
ди самостійної роботи та перевірки знань 
студентів у вигляді контрольних питань і 
тестових завдань. Наприкінці кожної теми 
наведено глосарій термінів і понять, пода-
но відповіді до завдань тесту. 

З проведеного аналізу МС можна зро-
бити висновок, що вона забезпечує озна-
йомлювально-орієнтовний рівень сфор-
мованості знань. Ураховуючи наявність 
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у підручнику майже всіх елементів змісту 
навчання, до яких належать знання та спо-
соби діяльності, можна стверджувати про 
його цілісність. Зміст підручника виконує 
пізнавальну, відтворювальну й частково 
перетворювальну функції. Але в МС не 
реалізовано проблемний, частково-пошу-
ковий і дослідницький методи навчання, 
що не дає можливості якісно формувати 
в МФЕ НДК.

Проведемо аналіз МС, яка запропоно-
вана в підручнику «Основи наукових дослі-
джень в агрономії» [12]. Авторами визначе-
но, що метою МС є надання основ наукових 
досліджень в агрономії, класифікація ме-
тодів дослідження з розкриттям методики 
планування й техніки проведення дослідів 
і їх статистичного оброблення. Наприкінці 
кожної теми є запитання для самоперевір-
ки. Але для формування НДК було б краще, 
якщо б частка частково-пошукових і дослід-
ницьких методів навчання переважала над 
часткою пояснювально-ілюстративних і ре-
продуктивних. Такі наочні засоби, як табли-
ці та математичні формули, супроводжують 
теоретичний матеріал посібника, але вико-
нують лише ілюстративну функцію. МС роз-
рахована на індивідуальну або фронтальну 
роботу студентів. 

Розглянемо МС, яка запропонована 
в  підручнику «Основи наукових досліджень» 
авторів В. Чумака та ін. для студентів хімі-
ко-технологічних і біологічних спеціальнос-
тей [13]. У підручнику висвітлено окремі 
методологічні основи наукових досліджень, 
етапи їх планування, сучасні підходи до об-
роблення результатів експерименту й ви-
моги до їх оформлення. На жаль, автори 
не наводять контрольні питання наприкінці 
теоретичного матеріалу.

За джерелами передавання та харак-
тером сприймання інформації в посібнику 
реалізовано словесні й наочні методи нав-
чання, але відсутні практичні методи, які б 
давали змогу формувати НДК. 

Розглянемо МС, яка реалізована в під-
ручнику «Організація та методика нау-
ково-дослідницької діяльності» авторів 
В. Шейко, Н. Кушнаренко [14]. Навчальний 
матеріал відповідає реальним потребам су-
часних наукових досліджень, але поданий 
декларативно, що неповною мірою сприяє 
формуванню НДК у МФЕ.

Розглянемо МС, яка реалізована в по-
сібнику автора В. Яремчука «Основи на-
уково-дослідної роботи студентів», який 
призначено для студентів гуманітарних 
спеціальностей [15]. Основний акцент у МС 
зроблено на тому, щоб навчити студентів 
використовувати теорію наукової роботи 
в практичній науковій діяльності, насампе-

ред під час написання курсових та кваліфі-
каційних робіт.

За джерелами здобуття знань викори-
стано словесні й наочні методи, за характе-
ром пізнавальної діяльності – пояснюваль-
но-ілюстративний і репродуктивний методи 
навчання. Засоби навчання у вигляді та-
блиць, схем конкретизують, поглиблюють 
навчальний матеріал і допомагають фор-
мувати студенту образ об’єкта, але викону-
ють лише інформаційну функцію. Незважа-
ючи на досить широкий зміст методичної 
системи, вона не дає змоги повною мірою 
здійснювати формування НДК.

Розглянемо МС, яка реалізована в по-
сібнику С. Соловйова «Основи наукових 
досліджень» [16]. У навчальному посібнику 
наведено методи планування та здійснення 
експерименту в технічних галузях наукових 
досліджень і виробництва. Відмінною ри-
сою змісту МС є те, що з багатьма при-
кладами розглянуті питання вибору устат-
кування, вимірювальних засобів, уникнення 
грубих похибок та оброблення результатів 
експерименту. У посібнику взагалі відсутні 
питання або тестові завдання щодо само-
контролю засвоєних студентами знань.

Зміст МС побудований за такою струк-
турою: формулювання проблеми, аналіз 
шляхів і способів їх вирішення, виявлення 
закономірностей, принципів, підходів, об-
ґрунтування рішення, висновки. Але при 
цьому автори пропонують вже готові рі-
шення проблем, що не сприяє формуванню 
у МФЕ НДК.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Згідно з проведеним аналізом МС під-
готовки МФЕ в аспекті формування НДК, 
можна резюмувати таке:

– МС реалізують принципи науковості, 
професійної спрямованості, практичної 
значущості, але неповною мірою принцип 
єдності змістової та науково-дослідницької 
складових навчання;

– зміст МС здебільше виконує гносеоло-
гічну, орієнтаційну, відтворювальну функ-
ції. Перетворювальна функція змісту, яка 
формує НДК, реалізована обмежено та не-
системно;

– у МС використання методів навчання 
обмежено словесними, наочними та прак-
тичними. Рідше реалізовані пояснюваль-
но-ілюстративні, репродуктивні, проблемні, 
пошукові й дослідницькі методи навчання; 

– неповною мірою впроваджено методи 
використання знань на практиці й у само-
стійній роботі, що не дає можливості здійс-
нювати підготовку МФЕ до саморозвитку та 
самовдосконалення;

– майже всі розглянуті МС розрахова-
но на індивідуальну та фронтальну форми 
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роботи, але в реальних професійних умо-
вах МФЕ вирішує професійні завдання або 
зі співробітником, або в колективі.

Проведений аналіз дає змогу констату-
вати, що розглянуті МС не можуть забезпе-
чити професійну підготовку МФЕ в аспекті 
формування їхньої НДК на рівні, який обу-
мовлений вимогами сучасного стану роз-
витку освіти, тому що в них немає прикла-
дів і варіантів сучасних наукових напрямів 
розвитку, методики та концепцій екологіч-
них досліджень тощо.
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ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

ДО ВЗАЄМОДІЇ З РОДИНАМИ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ 

Удот В.Ф., аспірант кафедри педагогіки 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

У статті розкрито сутність понять «підготовка», «готовність», «професійна підготовка», «підготовка 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до взаємодії з родинами учасників бойових 
дій». Охарактеризовано основні структурні компоненти підготовки майбутніх вихователів дошкільних 
навчальних закладів до взаємодії з родинами учасників бойових дій: мотиваційний, когнітивний, опе-
раційний, комунікативний та рефлексивний. Виокремлено критерії та показники готовності майбутніх 
вихователів. Окреслено педагогічні умови підготовки до взаємодії з родинами. 

Ключові слова: готовність майбутніх вихователів, підготовка, підготовка майбутніх вихователів 
до взаємодії з родинами учасників бойових дій, професійна підготовка, структурні компоненти підго-
товки.

В статье раскрыта сущность понятий «подготовка», «готовность», «профессиональная подготов-
ка», «подготовка будущих воспитателей дошкольных учебных заведений к взаимодействию с семьями 
участников боевых действий». Охарактеризованы основные структурные компоненты подготовки бу-
дущих воспитателей дошкольных учебных заведений к взаимодействию с семьями участников боевых 
действий: мотивационный, когнитивный, операционный, коммуникативный и рефлексивный. Выде-
лены критерии и показатели готовности будущих воспитателей. Определены педагогические условия 
подготовки к взаимодействию с семьями.

Ключевые слова: готовность будущих воспитателей, подготовка, подготовка будущих воспи-
тателей к взаимодействию с семьями участников боевых действий, профессиональная подготовка, 
структурные компоненты подготовки.

Udot V.F. BASIC PRINCIPLES OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE PRESCHOOL EDUCA-
TIONAL INSTITUTIONS TEACHERS FOR INTERACTION WITH COMBATANTS FAMILIES

The essence of the concepts of “preparation”, “training”, “professional training”, “preparation of future 
preschool educational institutions teachers to interaction with combatants’ families” is revealed in the arti-
cle. The main structural components of future teachers of preschool educational institutions preparation for 
interaction with combatants’ families are described: motivational, cognitive, operational, communicative and 
reflexive. The criteria and indicators of preparation for interaction are grounded. The pedagogical conditions 
of future teacher’s preparation for interaction with families are outlined.

Key words: preparation of future teachers, preparation, preparation of future teachers for interaction with 
combatants’ families, vocational training, structural components of training.

Постановка проблеми. Актуальність 
проблеми професійної підготовки фахівців 
дошкільної освіти зростає у зв’язку з інтен-
сивними змінами у системі освіти України, 
зокрема підвищення вагомості дошкільної 
освіти у процесі становлення особистості. 
Це значною мірою зумовлює суспільний за-
пит на вихователів дітей дошкільного віку, 
організаторів дошкільної освіти, викладачів 
педагогічних дисциплін, які спроможні ви-
конувати свої професійні обов’язки на ви-
сокому рівні, сучасно і в найбільш ефектив-
ний спосіб вирішувати навчально-виховні 
завдання. Одним із головних аспектів про-
фесійної діяльності вихователя дошкільно-
го навчального закладу є взаємодія з роди-
ною вихованця. Суттєвого деструктивного 
впливу зазнали українські родини, в яких 
виховуються діти дошкільного віку, у зв’яз-
ку з різними загостреннями соціально-полі-

тичної ситуації в окремих регіонах України, 
виникненням територій бойових дій. Згід-
но зі статистичними даними Держкомста-
ту України, більшість учасників бойових дій 
вимушено на тривалий час полишили свої 
родини у зв’язку з необхідністю захисту 
східних кордонів Вітчизни. З цієї причини 
сім’ї учасників бойових дій зазнали суттє-
вих витрат свого виховного потенціалу. 

За цих умов виокремились проблеми 
життєдіяльності родин учасників бойових 
дій, а саме: обмеження у міжсімейних, вну-
трішньосімейних і міжособистісних контак-
тах, зниження можливостей комунікації, 
високий рівень тривожності, пов’язаний 
зі специфікою професійної діяльності вій-
ськовослужбовця, високий рівень заван-
таженості жінок, дестабілізуючий вплив 
негативних явищ на стійкість сімейних сто-
сунків, на формування сімейного мікро-



188 Педагогічні науки

Випуск LXXIХ. Том 1. 2017

клімату, труднощі в організації сімейного 
дозвілля, проблеми сімейної взаємодії, 
дефіцит чоловічого впливу на виховання ді-
тей, особливо дошкільників та поряд із цим 
підвищений рівень агресивності батьків- 
учасників бойових дій. 

Зазначене актуалізує потребу в підго-
товці кваліфікованого вихователя дітей 
дошкільного віку до взаємодії з родинами 
учасників бойових дій.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Питанням загальної професійної 
підготовки майбутніх фахівців присвячені 
дослідження: А. Алексюка, В. Бобрицької, 
А. Бойко, Л. Вовк, Н. Дем’яненко, А. Кап-
ської, Н. Кичук, Г. Козлакової, В. Кузя, В. Лу-
гового, Е. Лузік, В. Майбороди, Н. Ничка-
ло, Д. Ніколенко, О. Олексюк, О. Пєхоти, 
О. Савченко, Р. Скульського, В. Семичен-
ко, Р. Хмелюк тощо.

Сучасні підходи до проблеми профе-
сійної підготовки кадрів для системи до-
шкільної освіти досліджували Л. Артемо-
ва, Г. Бєлєнька, Л. Загородня, І. Луценко, 
Т. Поніманська, С. Попиченко та інші.

Вагомий інтерес для нашого досліджен-
ня мають роботи, в яких представлено 
аспект професійної підготовки майбутніх 
вихователів до роботи з родинами. Такі ас-
пекти професійної підготовки вихователів 
ми знаходимо у працях Г. Борин (із бать-
ками дітей раннього віку), Н. Ковалевської 
(у сім’ях), А. Залізняк (із батьками з мораль-
ного виховання дітей старшого дошкільного 
віку), Т. Жаровцевої (з неблагополучними 
сім’ями), М. Машовець (підготовка студен-
тів до взаємодії з родиною).

Постановка завдання. Проблема під-
готовки майбутніх вихователів до взаємо-
дії з родинами є певною мірою дослідже-
ною. Однак, на нашу думку, недостатньо 
висвітленні питання підготовки майбутніх 
вихователів саме до взаємодії з родинами 
учасників бойових дій. Тому метою статті є 
аналіз теоретичних основ підготовки май-
бутніх вихователів до взаємодії з родина-
ми учасників бойових дій, досягнення якої 
можливе за умов розв’язання нами низки 
завдань: розкриття сутності понять підго-
товка, готовність, професійна підготовка, 
підготовка майбутніх вихователів до вза-
ємодії з родинами учасників бойових дій; 
виокремлення критеріїв та показників го-
товності до взаємодії з родинами; окрес-
лення умов готовності до взаємодії з ро-
динами; аналіз структурних компонентів 
підготовки до взаємодії з родинами.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для того щоб визначити і охарак-
теризувати поняття «підготовка майбутніх 
вихователів до взаємодії з родинами учас-

ників бойових дій», звернемося, насампе-
ред, до словникових джерел. У Великому 
тлумачному словнику сучасної української 
мови поняття «підготовка» розглядаєть-
ся як дія за значенням підготувати, запас 
знань, навиків, досвід тощо, набутий у про-
цесі навчання, практичної діяльності.

В Українському педагогічному словнику 
тлумачиться термін «професійна підготов-
ка» як сукупність спеціальних знань, умінь 
і навичок, якостей особистості, трудового 
досвіду і норм поведінки, що забезпечують 
можливість успішної праці за обраною про-
фесією [4, с. 253]. 

О. Абдулліна визначає професійну під-
готовку майбутнього педагога як процес 
формування та збагачення настанов, знань 
і вмінь, що необхідні майбутньому фахівцю 
для адекватного виконання специфічних за-
вдань навчально-виховного процесу [1, c. 40].

Н. Мурована у своїх дослідженнях трак-
тує термін «професійна підготовка вихова-
теля» як сукупність загальних та спеціальних 
знань і вмінь, які забезпечують можливість 
роботи за певною спеціальністю. Вони на-
буваються в процесі теоретичного і прак-
тичного навчання у ВНЗ [11, с. 7].

Якщо йдеться про підготовку до педаго-
гічної діяльності як професійної, доцільним 
є використання терміна «професійно-педа-
гогічна підготовка». Найчастіше підготовку 
студентів до педагогічної діяльності до-
слідники пов’язують з її кінцевим результа-
том – формуванням готовності до певного 
виду педагогічної діяльності. Так, Г. Троцко 
зазначає, що сутністю підготовки студентів 
до педагогічної діяльності є система зміс-
товних педагогічних та організаційно-мето-
дичних заходів, спрямованих на забезпе-
чення готовності майбутнього педагога до 
педагогічної діяльності.

Р. Куліш, досліджуючи трактування озна-
ченого поняття, виділяє основні позиції,  
що визначають сутність професійно-педа-
гогічної підготовки: 

– професійна підготовка – це система 
змістових і організаційних заходів;

– професійно-педагогічна підготовка не 
може бути обмежена лише формуванням 
знань, умінь, навичок, а й має бути зорієн-
тована на особистісний розвиток студента; 

– мета і кінцевий результат професій-
но-педагогічної підготовки – формування 
готовності студентів до виконання майбут-
ньої професійної діяльності [9, с. 74].

Аналізуючи вищеподані поняття, під 
змістом підготовки майбутніх вихователів 
дошкільних навчальних закладів до вза-
ємодії з родинами учасників бойових дій 
ми розуміємо процес набуття педагогічних 
знань, практичних умінь і навичок, необхід-
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них для здійснення двосторонньої, спільної 
діяльності вихователів дітей дошкільно-
го віку та членів їх родин, котрим надано 
відповідний статус, із метою гармонійного 
розвитку особистості вихованця. Термін 
«готовність до взаємодії», на нашу думку, 
означає кінцевий результат, запас знань, 
досвід, здобутий у процесі навчання та 
практичної діяльності.

Вимоги до професійної діяльності вихо-
вателя – це обов’язкова система професій-
них якостей, які визначають успішність пе-
дагогічної діяльності. Вчені пропонують різні 
конструкції вимог до професійної діяльності 
педагогів: педагогічної (професійної) май-
стерності, педагогічного професіоналізму, 
педагогічних здібностей, педагогічної куль-
тури, готовності до педагогічної діяльності, 
педагогічної творчості.

Обґрунтованою вважаємо думку вітчиз-
няних науковців (І. Зязюна, Л. Крамущенко, 
І. Кривоноса тощо) про те, що ефективність 
підготовки майбутніх вихователів залежить 
і від рівня розвитку педагогічних здібнос-
тей, а саме:

– комунікативності – професійної здат-
ності педагога, що характеризується по-
требою у спілкуванні та вмінні його здійс-
нювати;

– перцептивних здібностей – професій-
ної проникливості, пильності, педагогічної 
інтуїції, здатності сприймати та розуміти 
іншу людину;

– емоційної стабільності – здатності во-
лодіти собою, зберігати самоконтроль, 
здійснювати саморегуляцію в будь-якій си-
туації, незалежно від сили зовнішніх чинни-
ків, що провокують емоційній зрив;

– динамізму особистості – здатності ак-
тивно впливати на іншу особистість;

– оптимістичного прогнозування – про-
гнозування розвитку особистості з орієн-
тацією на позитивне в ній і перетворення 
всієї структури особистості через вплив на 
її позитивні якості;

– креативності – здатності до творчості, 
спроможності генерувати незвичні ідеї, від-
ходити від традиційних схем для отримання 
кращого результату, швидко розв’язувати 
проблемні ситуації [11, с. 285].

Становлення професійної майстерності 
майбутніх вихователів неможливе без фор-
мування вмінь роботи з родинами вихован-
ців і у родинах. 

Аналізуючи критерії і показники го-
товності до взаємодії, ми звернулись до 
висновків дослідження Н. Ковалевської  
[7, с. 10–11], спроектувавши їх на наше до-
слідження:

– педагогічна компетентність (знання осо-
бливостей та типів родин учасників бойових 

дій; знання педагогічних технологій та стра-
тегій виховання й навчання; вміння органі-
зувати навчально-виховний процес в умо-
вах родини, визначати оптимальний зміст, 
форми та методи взаємодії з родинами); 

– соціально-правова компетентність 
(елементарні законодавчо-правові знан-
ня у контексті використання їх у процесі 
взаємодії з родинами; вміння визначати 
як власний соціальний статус, так і статус 
членів родин, стримано реагувати на пси-
хоемоційний стан; усвідомлення необхід-
ності соціалізації дитини, що виховується 
в умовах такої родини);

– комунікативна компетентність (емпа-
тія; вміння спілкуватися з членами родини; 
толерантне ставлення; уміння активізувати 
учасників взаємодії; вміння адекватно вирі-
шувати конфліктні ситуації);

– імпровізаційні уміння (творче оволо-
діння технологіями індивідуального підходу 
до роботи з родинами; вміння імпровізува-
ти, використовувати спеціальні педагогіч-
ні здібності; оперативно реагувати на не-
заплановані зовнішні впливи; створювати 
оптимальні умови взаємодії з батьками та 
іншими членами родин, що стабілізувати-
муть психоемоційний стан дитини).

У цьому ж контексті вміння майбутніх 
вихователів працювати з неблагополучни-
ми сім’ями (цьму присвячено дослідження 
Т. Жаровцевої) ми розглядаємо як важли-
вий чинник комплексу властивостей особи-
стості, значущих для формування профе-
сійної майстерності педагога.

Розглядаючи готовність майбутніх педа-
гогів до цієї роботи, науковець стверджує, 
що це – цілісна система стійких інтегра-
тивних особистісних утворень, що є інди-
відуальними для кожного студента і дають 
йому змогу забезпечити в процесі педаго-
гічної діяльності взаємодію з дітьми та їхні-
ми батьками [5, с. 13]. 

Варто зауважити, що у нашому дослі-
дженні ми не відносимо родину учасника 
бойових дій до неблагополучної. Охаракте-
ризувавши у попередніх дослідженнях типи, 
різновиди, основні проблеми та функції цих 
родин, ми вважаємо, що доцільно віднести 
їх до груп ризику або таких, які опинилися 
в складних життєвих обставинах.

Г. Борин у своїх дослідженнях про го-
товність майбутніх вихователів до роботи 
з батьками визначає її складники: профе-
сійно-педагогічні погляди та переконання, 
емоційно-вольову сферу особистості, про-
фесійні знання, вміння й прагнення працю-
вати з батьками в сучасних умовах, само-
оцінку, етичну, правову культуру педагога, 
проаналізовано нами в аспекті формування 
професійних знань, умінь та навичок. 
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Ми погоджуємося з науковцем, що за-
безпечення підготовки до самоаналізу 
професійно-особистісних якостей, форму-
вання вмінь моделювання майбутньої про-
фесійної діяльності сприяють ефективності 
підготовки майбутніх вихователів до робо-
ти з батьками [3, с. 8]. 

Авторкою А. Залізняк з’ясовано сут-
ність поняття «готовність майбутнього ви-
хователя до роботи з батьками з проблем 
морального виховання дітей старшого до-
шкільного віку» – це складне особистісне 
утворення, що містить всебічні знання суті 
морального виховання старшого дошкіль-
ника, характеризується застосуванням не-
обхідних професійно-педагогічних умінь 
та навичок, містить особистісні якості, що 
забезпечують високі результати взаємодії 
вихователів з батьками [6, с. 7–10].

Проаналізувавши дослідження таких на-
уковців, як Г. Борин, А. Залізняк, Т. Жаров-
цевої [3; 5; 6], ми виділяємо такі педагогіч-
ні умови підготовки майбутніх вихователів 
до взаємодії з родинами учасників бойо-
вих дій: побудова педагогічного процесу із 
врахуванням результатів педагогічної діа-
гностики готовності студентів дошкільних 
факультетів; забезпечення рефлексії май-
бутніх вихователів; оволодіння діагностич-
ною діяльністю при організації педагогічної 
підтримки родин; педагогізація взаємодії 
вихователів із родинами учасників бойо-
вих дій на основі інтерактивного підходу; 
конструювання особистісно зорієнтованих 
технологій підготовки майбутніх фахівців 
дошкільної освіти; оновлення змісту на-
вчальних дисциплін та використання експе-
риментального спеціалізованого навчаль-
ного курсу; збагачення досвіду співпраці 
майбутніх вихователів із родинами учасни-
ків бойових дій у дошкільному закладі під 
час педагогічної практики.

Нині підготовка майбутніх фахівців до-
шкільної освіти розглядається науковця-
ми як багатофакторна структура, головне 
завдання якої полягає у набутті кожним 
студентом особистісного смислу діяль-
ності, формуванні фахової майстерності, 
постійно зростаючому інтересі до роботи 
з дітьми та їхніми батьками, а також у роз-
витку успішності в діяльності [12, с. 101].

Конструктивною вважаємо думку 
Н. Кузьміної, яка трактує поняття «підго-
товка майбутніх педагогів» як систему, 
функціонування якої відбувається за на-
явності певної кількості взаємопов’язаних 
структурних і функціональних компонентів 
[8]. Усі компоненти підпорядковані цілям 
виховання, освіти і навчання. До них у пе-
дагогічних системах належать: гностичний, 
проектувальний, конструктивний, комуні-

кативний та організаторський компонент.  
Як зазначає автор, ці компоненти згодом 
стають основою професійних знань, умінь, 
навичок та якостей особистості майбутньо-
го фахівця. При цьому відсутність одного 
або кількох таких компонентів негативно 
позначається на якості професійної підго-
товки майбутніх педагогів.

Досить вдало, на нашу думку, виділяє 
структурні компоненти підготовки педаго-
гічних кадрів Л. Спірін. Науковець акцентує 
саме на видах діяльності майбутніх педаго-
гів: пізнавальна професійно-педагогічна ді-
яльність, конструктивна (проектувальна та 
з планування), комунікативна (як особли-
вий вид педагогічної діяльності), практич-
но-перетворювальна з виразним організа-
торським аспектом [13].

Аналізуючи наукові дослідження О. Богі-
ніч, ми визначаємо, що підготовка майбут-
нього фахівця реалізується у педагогічному 
процесі як відкрита, динамічна та само-
розвиваюча система (цілісне утворення).  
Науковець, у свою чергу, включає в підго-
товку фахівця дошкільної освіти такі функ-
ціональні компоненти:

– зміст підготовки відповідно до цілей, 
конкретних завдань та специфіки профе-
сійної кваліфікації цієї підготовки (зміст 
підготовки розглядається як мета та ре-
зультат фахової підготовки, відповідно  
до освітньо-кваліфікаційного рівня);

– педагог як конструктор та організатор 
процесу навчання, розвитку і виховання 
майбутнього фахівця;

– педагогічний інструментарій – методи, 
прийоми, засоби навчальної взаємодії, ор-
ганізаційні форми навчання; 

– суб’єкт навчання як активний учасник 
навчальної діяльності, результатом якої є 
особистісне оволодіння професійним до-
свідом та вміння його творчо застосовува-
ти у майбутній діяльності [2].

Вчені по-різному визначають структурні 
компоненти підготовки майбутніх вихова-
телів до різних видів діяльності. На основі 
синтезу ідей вітчизняних та зарубіжних на-
уковців ми виділяємо такі структурні компо-
ненти підготовки майбутніх вихователів до-
шкільних навчальних закладів до взаємодії 
з родинами учасників бойових дій:

– мотиваційний (потреба в наданні педа-
гогічної допомоги родинам учасників бойо-
вих дій, спрямованість на встановлення від-
носин співробітництва з батьками, орієнтація 
на потреби та внутрішні можливості родини); 

– когнітивний (володіння базовими пси-
холого-педагогічними знаннями, обсяг 
знань про педагогічну підтримку родин 
учасників бойових дій, міцність і гнучкість 
засвоєння знань); 
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– операційний (уміння здійснювати  
діагностику родини, добирати ефектив-
ні методи та форми взаємодії з нею для 
розв’язання проблем виховання дитини 
дошкільного віку; доцільність реалізації дій 
із надання педагогічної підтримки родині);

– комунікативний (встановлення педаго-
гічно доцільних стосунків, вміння встановлю-
вати вербальний та невербальний контакт 
із членами родин, майстерність розв’язання 
різного роду конфліктних ситуацій);

– рефлексивний (самоконтроль і само-
оцінка дій із реалізації ефективної взаємо-
дії, вміння організувати процес рефлексії та 
контролю змін у розвитку дитини, орієнтація 
на самопізнання та самовдосконалення). 

На наше переконання, для успішної вза-
ємодії вихователя дошкільного навчально-
го закладу з родинами учасників бойових 
дій він має оволодіти певною сукупністю 
знань, умінь, виховувати в собі позитивні 
особистісні якості. Єдність і взаємодія їх є 
передумовою ефективної реалізації про-
фесійних функцій вихователя дошкільного 
закладу.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Аналізуючи вищесказане, ми можемо 
зробити висновок, що підготовка майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних закла-
дів до взаємодії з родинами учасників бойо-
вих дій є невід’ємною складовою частиною 
професійної підготовки, що забезпечує: 
знання про родину і дитину, вміння взає-
модіяти з дітьми і батьками, надавати пе-
дагогічну та психологічну допомогу, діагно-
стувати і корегувати педагогічний процес 
як у родині учасника бойових дій, так і в 
дошкільному навчальному закладі.

Під змістом підготовки майбутніх вихо-
вателів дошкільних навчальних закладів до 
взаємодії з родинами учасників бойових 
дій ми розуміємо процес набуття педаго-
гічних знань, практичних умінь і навичок, 
необхідних для здійснення двосторонньої, 
спільної діяльності вихователів дітей до-
шкільного віку та членів їх родин, котрим 
надано відповідний статус, із метою гар-
монійного розвитку особистості вихованця. 
Термін «готовність до взаємодії», на нашу 
думку, означає кінцевий результат, запас 
знань, досвід, здобутий у процесі навчання 
та практичної діяльності.

Проаналізувавши низку праць, ми виділя-
ємо такі критерії і показники готовності до 
взаємодії: педагогічна компетентність, со-
ціально-правова компетентність, комуніка-
тивна компетентність, імпровізаційні уміння.

Основними компонентами підготовки 
майбутніх вихователів до взаємодії з роди-
нами учасників бойових дій, на нашу думку, 

є мотиваційний, когнітивний, операційний, 
комунікативний та рефлексивний.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
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У статті досліджується проблема методичної підготовки майбутніх учителів біології до організації 
та проведення тренінгів. Визначено стан такої підготовки у сучасних педагогічних ЗВО. Запропоновано 
авторську класифікацію навчальних тренінгів із біології. Обґрунтовано сутність і розкрито особливості 
реалізації авторського підходу до удосконалення методичної майбутніх учителів біології до організації 
та проведення тренінгів. Охарактеризовано її інваріантну та варіативні складові частини.  

 Ключові слова: тренінг, методична підготовка, майбутні вчителі біології, методика навчання 
біології.

В статье исследуется проблема методической подготовки будущих учителей биологии к организа-
ции и проведению тренингов. Определено состояние такой подготовки в современных педагогических 
ВУЗах. Предложена авторская классификация учебных тренингов по биологии. Обоснована сущность 
и раскрыты особенности реализации авторского подхода к усовершенствованию методической под-
готовки будущих учителей биологии к организации и проведению тренингов. Охарактеризованы его 
инвариантная и вариативная составляющие.  

Ключевые слова: тренинг, методическая подготовка, будущие учителя биологии, методика обуче-
ния биологии.

Tsurul O.A. METHODS OF ORGANIZING AND CONDUCTING TRAININGS: THE FEATURES  
OF TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY

This article examines the problem of methodical training of future teachers of biology to organizing and 
conducting trainings. The condition of such training in modern pedagogical higher education institutions is 
defined. Author’s classification of educational trainings by biology is offered. The essence of author’s approach 
to improvement of methodical training of future teachers of biology to organizing and conducting trainings is 
proved. The features of its realization are revealed. The invariant and variable components of this methodical 
training are characterized.

Key words: training, methodical training, future teachers of biology, methods of teaching biology.

Постановка проблеми. Ключовою ком-
понентою нової української школи є педаго-
гіка партнерства, яка визначає доцільність 
організації інноваційного навчання, – зорі-
єнтовану на динамічні зміни в навколиш-
ньому світі навчальну та освітню діяльність, 
яка ґрунтується на розвитку різноманітних 
форм мислення, творчих здібностей, висо-
ких соціально-адаптаційних можливостей 
особистості [3, с. 4]. Сутнісною характе-
ристикою такого навчання є зміна ставлен-
ня до об’єкта навчання та перетворення 
його на суб’єкт, у результаті чого підвищу-
ється навчально-виховна ефективність за-
нять, зростає рівень реалізації принципів 
свідомості, активності та якості формуван-
ня компетентностей, необхідних для успіш-
ної самореалізації в суспільстві.

Однією із сучасних педагогічних техно-
логій, яка відповідає вимогам інноваційно-
го навчання, є тренінг.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Тренінг – порівняно нова дидактична 
категорія, яка у першу чергу з’явилась у 
психології та психотерапії, а з часом тран-

сформувалася у поняття «тренінговий ме-
тод навчання» («тренінгова форма органі-
зації навчання», «тренінгова педагогічна 
технологія»). 

Класичними з проблеми організації тре-
нінгових занять є роботи Г.М. Бевз (2005), 
І.В. Вачкова (2003), О.П. Главник (2005), 
С.І. Макшанова (1997), В.Г. Пузікова (2005) 
тощо. Їх аналіз свідчить, що розробники 
методологічних та методичних засад про-
ведення тренінгів намагаються створити 
універсальну методику підготовки і са-
мопідготовки тренерів, при цьому, як за-
значає Н.Т. Лобова, «обмежуючись описом 
рис особистості тренера та переліком ви-
мог до його роботи» [6, с. 168].

Певний теоретичний інтерес становлять 
результати наукового пошуку Н.В. Лук’ян-
чук щодо класифікації видів тренінгів та 
Н.Ю. Максимової щодо психолого-педа-
гогічних засад становлення мотиваційної 
готовності студентів-бакалаврів до прове-
дення тренінгів, згідно з якими «уміння про-
водити тренінг є однією з провідних профе-
сійних компетенцій» [7; 8, с. 114]. 
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На основі ґрунтовного аналізу педагогіч-
ної теорії та шкільної практики колективом 
дослідників під керівництвом професора 
В.Д. Шарко, зроблено висновки, що «зміст 
і теорія тренінгових методик та практика 
їх застосування залишається ще мало ві-
домою для вчителів України» [12, с. 133]. 
Результатом здійсненого наукового пошу-
ку є визначення змісту підготовки вчителя 
до проведення елективних курсів із фізики 
шляхом застосування тренінгових техноло-
гій навчання. 

Аналіз шкільної практики навчання біоло-
гії дає змогу констатувати кардинально ін-
ший рівень поширення тренінгів у навчаль-
но-виховному процесі закладів загальної 
середньої освіти (ЗСО): дидактичний по-
тенціал тренінгів успішно реалізується як 
в урочній, так і позакласній роботі з бі-
ології. Методичні особливості включен-
ня тренінгів у навчально-виховний про-
цес із біології розробляють творчі вчителі: 
Н.П. Гусак, О.І. Десятник, Н.Ф. Іванюта, 
М.В. Криворучко, О.М. Кулініч, О.С. Тимчи-
шин, Т.А. Ткачук та ін. Такий інноваційний 
досвід активно поширюється і в межах різ-
номанітних форм післядипломної педаго-
гічної освіти вчителів біології. Так, зокрема, 
методистом В.Я. Кравчук запропоновано 
та активно упроваджується тематичний 
семінар-практикум «Тренінг як форма ор-
ганізації навчально-виховної роботи» [19], 
метою якого є підготовка вчителів до вико-
ристання тренінгових технологій на уроках 
біології. 

Аналіз інформаційних джерел із про-
блеми методичної підготовки майбутніх 
учителів біології свідчить про відсутність 
спеціальних досліджень, предметом яких 
є методична підготовка майбутніх учителів 
біології до організації та проведення тре-
нінгів. 

Постановка завдання. Виявлена супе-
речність між реальними потребами шкіль-
ної практики навчання біології в організа-
ції тренінгів та незначною розробленістю 
проблеми на рівні методичної підготовки 
майбутніх учителів біології визначила акту-
альність та напрям нашого дослідницького 
пошуку. 

На основі викладеного можна сформу-
лювати завдання дослідження, яке полягає 
в обґрунтуванні сутності та розкритті осо-
бливостей реалізації авторського підходу 
до удосконалення методичної майбутніх 
учителів біології до організації та прове-
дення тренінгів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Аналіз наукової літератури дає 
нам підстави стверджувати, що нині від-
сутній єдиний підхід до визначення поняття 

«тренінг». Г.М. Коджаспірова розглядає на-
вчальний тренінг як «форму інтерактивного 
навчання, метою якого є розвиток міжособи-
стісної та професійної поведінки» [4, с. 147].  
На думку І.В. Вачкова та С.Д. Дерябо, сут-
ність тренінгового методу полягає в тому, 
що «це спосіб організації активності учасни-
ків у просторі і часі тренінгу з метою досяг-
нення змін у їх житті і в них самих» [1, с. 26].  
Дослідники О.І. Пометун, А.О. Панченков та 
Т.О. Ремех під тренінгом розуміють:

– спеціальну форму організації діяльно-
сті, що переслідує конкретні і прогнозовані 
цілі, котрі можуть бути досягнуті у порівня-
но короткий термін;

– спосіб навчання учасників і учасниць 
та розвиток у них необхідних здібностей 
та якостей, що дають змогу досягти успіху 
в  певному виді діяльності;

– інтенсивне навчання, що досягається 
спеціальними методами [13, с. 5]. 

Базовим для нашого дослідження є 
виокремлення провідних сутнісних харак-
теристик тренінгу як технології навчання, 
здійснене В.Д. Шарко, І.В. Коробовою та 
Т.Л. Гончаренко [12, с. 134]. Тренінг – це:

• група методів, спрямованих на розви-
ток здібностей до навчання та оволодіння 
будь-яким складним видом діяльності;

• форма групової роботи, яка забезпе-
чує активну участь і творчу взаємодію учас-
ників між собою і з учителем;

• засіб перепрограмування моделі 
управління поведінкою та діяльністю, що 
вже існує в людини. 

Методична цінність тренінгів у навчаль-
но-виховному процесі з біології незапереч-
на, адже у процесі їх проведення відбува-
ється:

а) інформування учнів (про будову і 
функціонування біологічних об’єктів, зако-
номірності перебігу процесів у біологічних 
системах різних рівнів організації, сутність 
і  прояви біологічних законів та теорій тощо) 
та набуття нових умінь та навичок;

б) формування навичок співпраці, за-
сад толерантності шляхом визначення межі 
власної терпимості та поваги до прав і сво-
бод інших людей;

в) формування навичок аналізу інформа-
ційних джерел, логічного мислення, аналі-
зу, вибору та презентації інформації;

г) зменшення прояву моделей соціально 
неприйнятної поведінки, стилю неефектив-
ного спілкування, особливостей реагуван-
ня на подразники;

ґ) зміна стереотипів та поглядів на про-
блему і власне навчання (його мету, про-
цес, результат), результатом якої є усві-
домлення його переваг та задоволення, 
наснага, позитивний емоційний фон тощо;
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д) підвищення здатності учасників щодо 
позитивного ставлення як до себе, так і до 
життя. 

Аналіз практики методичної підготовки 
майбутніх учителів біології у закладах вищої 
освіти (ЗВО), здійснений у контексті реа-
лізації завдань дослідження, свідчить, що 
має місце фрагментарне включення лише 
окремих елементів методичних знань щодо 
організації та проведення тренінгів. Так, 
зокрема, у межах вивчення теми «Різно-
манітність форм навчання біології» (дисци-
пліна «Методика навчання біології» (МНБ), 
модуль ІІІ «Засоби, методи, форми орга-
нізації навчання та діагностики навчаль-
них досягнень учнів із біології» [9, с. 14])  
передбачений методичний аналіз розділу 
«Біологічні основи поведінки людини» (ла-
бораторне заняття № 34). Майбутні вчителі 
біології виконують такі завдання (самостій-
на аудиторна робота):

1. Вкажіть місце уроків – тренінгів у ме-
жах вивчення цього розділу.

2. Ознайомтеся з методикою психологіч-
ного тренінгу «Моє майбутнє» та поясніть її.

Також пропонується завдання для поза-
аудиторної роботи: «Продумайте фрагмент 
уроку на основі психологічного тренінгу» 
[10, с. 72].

Із метою одержання об’єктивної інфор-
мації щодо структури та рівня сформова-
ності досліджуваних методичних знань, ми 
провели анкетування студентів IV курсу 
факультету природничо-географічної осві-
ти та екології НПУ імені М.П. Драгоманова 
(табл. 1, 2).

Аналіз результатів проведеного анке-
тування дає підстави для висновку про 
часткове розуміння студентами-майбутні-
ми учителями біології дидактичних можли-
востей програмового навчального змісту 

шкільної біології щодо організації тренінгів 
та відсутності знань щодо такого потенціа-
лу у позакласної роботи з предмету.

Як свідчать представлені у таблиці 2  
результати, 65% студентів денної та 
53% заочної форм навчання дали правиль-
не визначення поняттю «тренінг». 15% і 21% 
вважають, що тренінг є основною формою 
проведення навчальних занять із біології, 
призначених для засвоєння теоретичного 
матеріалу. 23% респондентів (20% студен-
тів денної і 26% студентів заочної форм нав-
чання) тренінгом називають безпосереднє 
сприйняття учнями досліджуваних об’єктів 
і явищ у природній або штучно створеній 
обстановці.

43% студентів денної і 40% студентів за-
очної форм навчання вважають, що прави-
ла тренінгу розробляються учнями, а 57% 
та 60% відповідно вважають, що правила 
чітко визначаються вчителем. 

Повне розуміння структури тренінгу ви-
явили понад 67% опитаних, лише на ос-
новний і заключний його структурні ком-
поненти вказали 33% студентів денної та 
32% заочної форм навчання. 

На думку 71% (денна форма) та 62% (за-
очна форма) респондентів, провідним ета-
пом підготовки тренінгу вчителем є пла-
нування, а решти опитаних – написання 
сценарію і розподіл ролей.

43% студентів денної та 38% студентів 
заочної форм навчання встановили вірну 
відповідність між структурними компонен-
тами тренінгу та їх етапами. Відповідно, 
18% та 14% опитаних виявили низький 
рівень інформованості щодо сутності та 
видів роботи під час заключного компо-
нента тренінгових занять (включили етап 
«оцінювання рівня інформованості учасни-
ків»). На думку 12% респондентів, вступна 

Таблиця 1
Дидактичні можливості шкільної біології щодо проведення тренінгів  

(результати опитування студентів денної (ДФ) та заочної (ЗФ) форм навчання)

Навчальна тема [14]
Кількість студентів 

(%)
ДФ ЗФ

Зміст біології основної школи
Харчування і травлення 33 40
Ендокринна регуляція функцій організму людини - 8
Сприйняття інформації нервовою системою. Сенсорні системи 38 32
Мислення і свідомість 49 34

Зміст біології старшої школи
Неорганічні речовини 11 -
Органічні речовини 33 37
Популяція. Екосистема 38 43
Біосфера 34 42
Історичний розвиток і різноманітність органічного світу 34 27
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частина тренінгу передбачає етап «актуа-
лізація проблеми», а 14% студентів денної 
форми навчання вважають, що означений 
компонент тренінгу передбачає набуття 
практичних навичок та 7% студентів за-
очної форми – оцінювання рівня інформо-
ваності учасників. 5% опитаних студентів 
денної форми навчання назвали лише два 
етапи основної частини тренінгу: актуалі-
зація проблеми та інформаційний блок. 
Для 9% студентів заочної форми основ-
на частина тренінгу з-поміж інших містить 
етап «очікування учасників» замість етапу 
«оцінювання рівня інформованості учас-
ників». 

Одержані результати дають підстави для 
висновку про недостатній рівень методич-
ної готовності майбутніх учителів біології до 
організації та проведення тренінгів в уроч-
ній і позакласній роботі з предмета. 

Для удосконалення методичної підготов-
ки майбутніх учителів біології необхідним, 
на нашу думку, є ознайомлення студентів 
із теоретичними засадами організації та 
проведення тренінгів у межах лекційного 
курсу МНБ. Для формування когнітивного 
компоненту методичної готовності у зміст 
лекції «Дидактичні ігри, тренінги та диспу-
ти з біології» (модуль ІІІ) доцільно включити 
методичні знання про тренінг як дидактич-
ну категорію, його переваги та недоліки, 
сутність підготовки та проведення, умови 
ефективної реалізації у навчанні біології. 
Важливо зосередити увагу студентів на 
різноманітті та дидактичних можливостях 
реалізації тренінгових технологій в уроч-
ній і позакласній роботі з предмета. В ос-
нову формування таких знань може бути 
покладена авторська класифікація тренін-
гів «Види навчальних тренінгів із біології», 
здійснена за ознакою «основи біологічних 
наук (зміст)» (табл. 3). 

Актуалізація, поглиблення та розширен-
ня досліджуваних методичних знань, фор-
мування діяльнісного компоненту методич-
ної готовності здійснюється під час серії 
лабораторних занять із МНБ (табл. 4), се-
ред яких ключова роль відводиться тема-
тичному заняттю «Методика організації та 
проведення тренінгів у навчально-виховно-
му процесі з біології». 

Йому має передувати заняття № 30 «Ор-
ганізація групової навчальної діяльності на 
заняттях із біології» [10, с. 66]. Таке місце  
запропонованого заняття у системі лабо-
раторних занять із МНБ не є випадковим, 
адже саме групова робота становить органі-
заційну основу будь-якого тренінгу. Зупини-
мось детальніше на змісті самостійної ауди-
торної та позааудиторної роботи студентів. 

Готуючись до заняття «Методика орга-
нізації та проведення тренінгів у навчаль-
но-виховному процесі з біології» (у межах 
самостійної позааудиторної роботи), сту-
денти за друкованими та електронними 
інформаційними джерелами ознайомлю-
ються з досвідом творчих учителів біології 
щодо організації та проведення тренінгів 
(Н.П. Гусак, О.І. Десятник, Н.Ф. Іванюти, 
О.М. Кулініч тощо) та заповнюють таблицю 
(табл. 5). 

Результати своєї роботи майбутні учи-
телі біології презентують на занятті (етап 
«Актуалізація опорних знань»), який розпо-
чинає бесіда: 

1) Дайте визначення поняттю «навчаль-
ний тренінг».

2) Назвіть умови ефективної реалізації 
тренінгів у навчально-виховному процесі 
з біології ЗСО.

3) Назвіть основні структурні компоненти 
тренінгу та його етапи.

Завдання для самостійної аудиторної 
роботи студентів:

Таблиця 2
Інформованість майбутніх учителів біології денної (ДФ) та заочної (ЗФ)  

форм навчання щодо методики організації та проведення тренінгів 

Елемент знань Форма нав-
чання

Кількість студентів, які володіють  
інформацією (%)

повністю частково не володіють

Поняття про тренінг
ДФ 65 35
ЗФ 53 47

Правила тренінгу
ДФ 43 - 57
ЗФ 40 - 60

Структура тренінгу
ДФ 67 33
ЗФ 68 32

Особливості підготовки вчителя
ДФ 71 29
ЗФ 62 38

Хід проведення тренінгу
ДФ 43 39 18
ЗФ 38 42 20



196 Педагогічні науки

Випуск LXXIХ. Том 1. 2017

1. Здійсніть аналіз програми біології–9 
[14’ та визначте дидактичні можливості 
шкільної біології щодо проведення тренін-
гів (групова робота).

2. Здійсніть аналіз програмових вимог 
до засвоєння учнями 9 класу навчальної 
теми «Харчування і травлення». Визначте 
місце тематичного тренінгу «Харчування і 
здоров’я» у системі уроків теми (індивіду-
альна робота).

Варіант-А. 
Завдання для самостійної роботи сту-

дентів із високим рівнем пізнавальної са-
мостійності [18] (індивідуальна робота):

3.А.1 Сформулюйте мету, складіть пере-
лік необхідного обладнання та технологіч-
ну карту проведення тренінгу «Харчування 
і здоров’я». 

3.А.2 Складіть правила раціонального хар-
чування та запропонуйте методику роботи 
учнів із ними під час тренінгового заняття. 

3.А.3 Розробіть фрагмент тренінгу ««Хар-
чування і здоров’я», що передбачає групо-

ву роботу учнів із навчальною інформацією 
про види харчування, їх переваги і недолі-
ки, заповніть таблицю (табл. 6). Підготуй-
тесь до його моделювання.

Варіант-Б. 
Завдання для самостійної роботи сту-

дентів із середнім або низьким рівнями 
пізнавальної самостійності (групова ро-
бота):

3.Б.1 Ознайомтеся зі змістом та мето-
дикою проведення тренінгового заняття 
«Харчування і здоров’я», запропонованого 
О. Десятник [2, с. 32]. Складіть технологіч-
ну карту його проведення (табл. 7).

3.Б.2 Здійсніть моделювання вправи 
«Фруктовий салат» (фрагменту тренінгу 
«Харчування і здоров’я»), що передбачає 
групову роботу учнів із правилами раціо-
нального харчування. 

Інструктаж. Позначте правила, яких ви 
дотримуєтеся, галочкою, найбільш важливі 
на вашу думку, – знаком оклику, сумнівні – 
знаком питання.

Таблиця 3
Види навчальних тренінгів з біології

Види тренінгів Орієнтовна тематика

Валеологічні 

«Тілесна терапія», «Запобігання вживанню наркотиків», «Стоп-нарко-
тик», «Харчування і здоров’я», «Спосіб життя і здоров’я», «Природа і 
здоров’я», «Здоров’я і вибір людиною способу життя», «Профілактика 
ВІЛ-інфікування», «Я – майбутня мама»

Психофізіологічні «Характер людини», «Позитивне ставлення до себе та життя»

Екологічні «Відходи у доходи», «Збереження біосфери», «Вплив діяльності людини 
на стан біосфери», «Земля – наш спільний дім»

Загальнобіологічні «Закономірності спадковості і мінливості. Генотип як цілісна система», 
«Виникнення життя на Землі»

Таблиця 4
Система лабораторних занять із МНБ, зміст яких орієнтований на формування 

методичної готовності до проведення тренінгів
№ заняття Тема заняття Види тренінгів

31 Методика організації та проведення тренінгів у навчально- 
виховному процесі з біології

валеологічні,  
загальнобіологічні 

33 Статеве виховання учнів під час вивчення біології валеологічні

35 Біологічні основи поведінки людини валеологічні,  
психофізіологічні

37 Методика організації та проведення позакласної роботи  
з біології в основній школі

валеологічні,  
екологічні,  

психофізіологічні, 

40 Організація процесу навчання біології учнів старшої школи загальнобіологічні, 
екологічні 

42 Методика розв’язування біологічних задач загальнобіологічні

43 Методика вивчення розділу «Надорганізмові рівні організації 
життя» екологічні

Таблиця 5
Технологічна карта проведення тренінгу

Структурний компонент  
тренінгу Етапи тренінгу Завдання Тренінгові вправи
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Наприклад, 1). найголовніше – макси-
мальна різноманітність їжі, що забезпечує 
надходження в організм усіх необхідних по-
живних речовин, 2). Не робіть з їжі культу, 
але не ставтеся до неї зневажливо. 

3.Б.3 Виконайте завдання, спрямоване 
на формування в учнів біологічних понять 
теми «Харчування і здоров’я», та запропо-
нуйте методику виконання такого завдання 
учнями.

Завдання: вставте пропущені слова у 
текст «Правила раціонального харчування». 

Наприклад, найголовніше – максималь-
на … [різноманітність] їжі, що забезпечує 
надходження в … [організм] усіх необхід-
них поживних …[речовин].

Завдання для самостійної позааудитор-
ної роботи студентів:

1. Розробіть та запропонуйте свій варі-
ант вступної частини тренінгового заняття 
з біології валеологічного змісту для учнів 
основної школи.

2. Сформулюйте мету, складіть перелік 
необхідного обладнання та технологічну 
карту проведення тренінгу психофізіологіч-
ного змісту. 

На подальших лабораторних заняттях 
(табл. 4) у межах опанування різноманіт-
ності та оптимального поєднання методів 
і методичних прийомів навчання біології 
в основній та старшій школі відбувається 
конкретизація дидактичних можливостей 
тренінгів шляхом включення відповідних 
завдань у зміст аудиторної та позаудитор-
ної роботи студентів. 

Важливим етапом методичного станов-
лення майбутніх учителів є виробнича пе-
дагогічна практика, під час якої студенти 
мають змогу розробити та апробувати різ-
номанітні варіанти реалізації тренінгових 
технологій: як на рівні окремих тренінгових 
вправ, так і повноцінних програмових на-
вчальних тренінгових занять, занять курсів 
за вибором і факультативів, а також поза-
класної роботи з біології. 

Розглянуті форми методичної підготовки 
є, згідно з розробленим авторським під-
ходом, інваріантною складовою частиною 
методичної підготовки майбутніх учителів 
біології до організації та проведення тре-
нінгів. Варіативна складова частина перед-
бачає виконання студентами тематичних 
науково-дослідних завдань, курсове про-
ектування та виконання кваліфікаційних 
робіт. Як показав досвід упровадження за-
пропонованого підходу, результати влас-
ного наукового пошуку майбутні учителі бі-
ології активно оприлюднюють на наукових 
конференціях та форумах [5; 11; 15–17]. 
Це, на нашу думку, свідчить про високу ре-
зультативність і доцільність обґрунтованого 
шляху та засобів удосконалення методич-
ної підготовки майбутніх учителів біології 
до організації та проведення тренінгів. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Схиляючись до поглядів педагогів та 
психологів, ми розглядаємо навчальний 
тренінг як педагогічну технологію нав-
чання, оскільки він має чіткий алгоритм 
використання та гарантує досягнення 
запланованого результату. Реалізація ав-
торського підходу забезпечує якісно інший 
рівень формування не лише відповідних 
знань та умінь, а й методичну готовність 
майбутніх учителів біології до організації та 
проведення тренінгів. Визначаючи напря-
ми подальших досліджень проблеми, клю-
човим є, на нашу думку, твердження про 
те, що «ефективність інтенсивної підготов-
ки майбутнього тренера забезпечується 

Таблиця 7
Технологічна карта проведення тренінгу «Харчування і здоров’я»

Структурний  
компонент тренінгу Етапи тренінгу Завдання Тренінгові вправи

Початок тренінгу 

Вступ
Знайомство

Очікування учасників
Прийняття правил 

Основна частина

Оцінювання рівня інформованості
Актуалізація проблеми
Інформаційний блок

Набуття практичних навичок

Заключна частина Завершення роботи, зворотний 
зв’язок

Таблиця 6
Характеристика видів харчування 

Види харчування Переваги Недоліки
Раціональне 
Роздільне
Дієтичне 

Вегетаріанське
Пісне



198 Педагогічні науки

Випуск LXXIХ. Том 1. 2017

не лише безперервністю його навчання, 
а й поєднанням свідомого та несвідомого 
шляхів навчання» [6, с. 169]. Це зумовлює 
необхідність розробки методики реалізації 
тренінгів на заняттях у вищій школі – у про-
цесі фахової та методичної підготовки май-
бутніх учителів біології. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ  

ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ  
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Чорна І.І., асистент кафедри економіки і маркетингу
Інститут підприємництва та перспективних технологій
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті порушено проблему обґрунтування педагогічних умов формування професійної мобільнос-
ті майбутніх економістів засобами іноземної мови у процесі навчання у вищому навчальному закладі. 
Здійснено спробу довести, що вивчення іноземної мови майбутніми фахівцями з економіки зумовлює 
ефективне формування професійної мобільності в їхній майбутній професійній діяльності.

Ключові слова: умови, педагогічні умови, фахівці з економіки, професійна мобільність, професійна 
діяльність, іноземна мова.

 В статье затронута проблема обоснования педагогических условий формирования профессиональ-
ной мобильности будущих экономистов средствами иностранного языка в процессе обучения в выс-
шем учебном заведении. Предпринята попытка доказать, что изучение иностранного языка будущими 
специалистами по экономике обусловливает эффективное формирование профессиональной мобиль-
ности в их будущей профессиональной деятельности.

Ключевые слова: условия, педагогические условия, специалисты по экономике, профессиональная 
мобильность, профессиональная деятельность, иностранный язык.

Chorna I.I. FOUNDATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMING PROFESSIONAL 
MOBILITY OF FUTURE ECONOMISTS BY MEANS OF FOREIGN LANGUAGE IN THE TEACHING 
PROCESS IN THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION 

 The article raises the problem of substantiation of pedagogical conditions for the formation of professional 
mobility of future economists by means of a foreign language in the teaching process at a higher educational 
institution. An attempt has been made to prove that the study of a foreign language by future specialists in 
economics determines the effective formation of professional mobility in their future professional activities.

Key words: conditions, pedagogical conditions, specialists in economics, professional mobility, profession-
al activity, foreign language. 

Постановка проблеми. Істотні змі-
ни у соціальній та економічній сферах су-
спільства відбиваються на стані сучасної 
освіти, змісті, організації та результатах 
освітнього процесу у вищих навчальних 
закладах. Нині метою вищої школи є під-
готовка компетентного, кваліфікованого, 
конкурентоздатного фахівця, зокрема у га-
лузі економіки, який вільно володіє своїми 
професійними знаннями, здатного швидко 
й успішно адаптуватися до мінливих соці-
ально-економічних і професійних умов пра-
ці, здатного до ефективної роботи на рівні 
світових стандартів. Для досягнення таких 
результатів важливим завданням вищого 
навчального закладу є визначення та об-
ґрунтування педагогічних умов формування 
професійної мобільності майбутніх еконо-
містів засобами іноземної мови.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Проблема формування професійної 
мобільності майбутніх фахівців досліджу-
валась вітчизняними та закордонними вче-
ними (Л. Воронова, Т. Гордєєва, Т. Гуцан, 

В. Манько О. Федорова), які зробили зна-
чний внесок для обґрунтування педагогіч-
них умов ефективного формування цього 
феномена. Зокрема, вчені (К. Вишневська, 
Н. Житник, Є. Іванченко, К. Матвее-
ва, Л. Поважна, Д. Стасюк) акцентували 
на важливості визначення педагогічних 
умов формування професійної мобільності 
майбутніх економістів у процесі навчання 
у вищому навчальному закладі. Проте про-
блема і важливість визначення та обґрунту-
вання педагогічних умов формування про-
фесійної мобільності майбутніх економістів 
засобами іноземної мови залишаються не-
значною мірою висвітленими.

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є визначення та обґрунтування пе-
дагогічних умов формування професійної 
мобільності майбутніх економістів засоба-
ми іноземної мови.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Якість вищої освіти є найважли-
вішим параметром суспільно-економічної 
значущості освітньої сфери в суспільстві. 
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Поняття якості освіти включає соціально 
значущі аспекти і розглядається як все-
осяжна комплексна характеристика ос-
вітньої діяльності та її результатів. Інте-
грованим результатом і найважливішим 
критерієм якості вищої освіти в сучасному 
розумінні є розвиток у майбутнього фа-
хівця здатності застосовувати сформовані 
знання для ефективного вирішення різно-
манітних професійних і особистісних за-
вдань у мінливих умовах праці. Перед ви-
щим навчальним закладом стоїть завдання 
підготувати нове покоління професійно мо-
більних кадрів для роботи в таких умовах. 
Зумовлюється необхідність пошуку нових 
підходів у формуванні професійно мобіль-
них фахівців, здатних до творчості, само-
розвитку, постійного навчання. Враховуючи 
те, що економічна галузь розвивається до-
сить швидко, виникає потреба у підготовці 
висококваліфікованих, конкурентоздатних, 
мобільних фахівців. 

У професійній діяльності економістів 
існують свої особливості, які зумовлю-
ють якісну професійну підготовку майбут-
ніх фахівців. У процесі навчання у вищому 
навчальному закладі майбутній фахівець 
з економіки має навчитись самостійно зна-
ходити оригінальні, творчі шляхи вирішення 
конкретних завдань, розвивати нетрадицій-
не, творче мислення. Ефективність форму-
вання професіоналізму у майбутніх спеціа-
лістів з економіки великою мірою залежить 
від сукупності методів, засобів та педаго-
гічних умов організації навчання.

У словнику з освіти та педагогіки «умова» 
визначається сукупністю перемінних при-
родних, соціальних, зовнішніх та внутріш-
ніх чинників, що впливають на фізичний, 
психічний, моральний розвиток людини, її 
поведінку, виховання, навчання та форму-
вання особистості [1, с. 512]. 

Із філософської точки зору «умова» є 
сукупністю об’єктів, тобто речей, проце-
сів і відносин, які є необхідними для реа-
лізації, існування або зміни даного об’єкта  
[2, с. 740]. У тлумачному словнику з укра-
їнської мови «умова» визначається як не-
обхідна обставина, що робить можливим 
здійснення, створення чогось нового або 
сприяє чомусь [3, с. 910].

Поняття «педагогічні умови» досліджува-
лось у працях таких науковців, як О. Фе-
дорова, Т. Гуцан, В. Манько, Л. Воронова,  
Т. Гордєєва та ін. Для нас є близькою дум-
ка О. Федорової, яка визначає педагогічні 
умови як сукупність об’єктивних можливо-
стей змісту навчання, методів, організацій-
них форм і матеріальних можливостей їх 
здійснення, що забезпечує успішне вирі-
шення поставленого завдання [4, с. 301].  

Т. Камініна визначає педагогічні умови як 
сукупність об’єктивних можливостей змісту, 
форм, методів і матеріально-просторового 
середовища, які спрямовані на вирішення 
педагогічних питань [5, с. 200]. Водночас 
В. Манько під педагогічними умовами розу-
міє взаємопов’язану сукупність внутрішніх 
параметрів та зовнішніх характеристик на-
вчально-виховного процесу [7, с. 153–161]. 

У своїх дослідженнях Т. Гуцан зазначає, 
що педагогічні умови мають віддзеркалю-
вати структуру готовності майбутніх фахів-
ців до діяльності в умовах профільного нав-
чання [6]. 

Досліджуючи формування професійної 
мобільності майбутніх фахівців комуналь-
ного господарства, Л. Воронова виділяє 
такі педагогічні умови: актуалізація у на-
вчальному процесі у вищому навчальному 
закладі сучасної моделі майбутньої профе-
сії (необхідність спрямування студентів на 
активність у пошуку інформації про варіан-
ти розвитку професії, інноваційні тенденції 
у ній, мотивація до самоусвідомлення мож-
ливих шляхів професійної самореалізації); 
активізація комунікативних зв’язків студен-
тів у процесі навчально-пізнавальної діяль-
ності (сприяння до залучення особистих 
контактів студентів, пов’язаних із профе-
сійною комунікацією, у навчальний процес 
у вищому навчальному закладі); сприяння 
ситуаціям вибору студентами траєкторії 
професійної реалізації та відповідальності 
за цей вибір (толерантне ставлення до ви-
бору студентом суміщення навчання та пра-
ці, допомога у навчанні за індивідуальним 
графіком, вимогливість до відповідальності 
студента за свій вибір).

Заслуговує на увагу дослідження Т. Гор-
дєєвої, в якому розглянуто формування 
професійної мобільності майбутніх соці-
альних працівників у вищому навчально-
му закладі. Дослідниця обґрунтувала такі 
педагогічні умови: формування мотивації 
на професійну мобільність та її саморозви-
ток; збагачення змісту фахових дисциплін 
тематикою, пов’язаною з формуванням 
професійної мобільності; використання 
форм, методів розвитку професійної мо-
більності у процесі практичної підготовки 
та волонтерської діяльності [8, с. 26–29]. 
Аналізуючи професійну підготовку фахів-
ців з економіки, Д. Стасюк доводить, що 
вона буде здійснюватись ефективніше та 
продуктивніше тоді, коли будуть врахова-
ні ті педагогічні умови підготовки майбутніх 
фахівців, які дадуть змогу: готувати високо 
кваліфікованих, професійно мобільних еко-
номістів, здатних самостійно мислити, віль-
но оперувати ринковими поняттями; аналі-
зувати ринкову ситуацію, прогнозувати її 
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розвиток; приймати ефективні рішення, що 
відповідають реальній ситуації, обґрунто-
вувати їх; вільно володіють комп’ютерною 
й офісною технікою тощо. Тож, науковець 
визначає такі педагогічні умови: організа-
ція педагогічного процесу, спрямованого 
на формування та розвиток професійної 
готовності майбутнього фахівця; засто-
сування особистісно-орієнтованого під-
ходу до підготовки майбутніх економістів, 
створення особистісно-орієнтованих вза-
ємовідносин; ліквідація дублювання змісту 
економічної освіти шляхом удосконалення 
та максимального розвитку міжпредметних 
зв’язків між школою та вищим навчальним 
закладом; використання віртуальних мето-
дів навчання із застосуванням інформацій-
них технологій [9, с. 280]. 

Особливу зацікавленість викликають 
дослідження Є. Іванченко. Науковець роз-
глядає педагогічні умови формування про-
фесійної мобільності майбутніх економістів 
як інтегровану якість особистості. Ця важ-
лива якість виявляється у: здатності успіш-
но перемикатись з одного виду діяльності 
на інший або змінювати види діяльності 
у професійній сфері; вмінні ефективно ко-
ристуватись узагальненими професійни-
ми прийомами для виконання будь-яких 
завдань та без труднощів переходити від 
одного виду діяльності до іншого, згідно 
з аналізом економічної і соціальної ситу-
ації в державі; володінні високим рівнем 
узагальнених професійних знань, досві-
дом їх удосконалення та самостійного 
здобування; готовності до оперативного 
відбору і реалізації оптимальних способів 
виконання завдань у професійній сфері, 
спираючись на передові світові тенденції; 
орієнтації в кон’юнктурі ринку праці. До-
слідниця визначає такі педагогічні умови 
для формування професійної мобільності 
майбутніх економістів: створення позитив-
ної мотиваційної настанови на професій-
ну мобільність при особистісно-орієнто-
ваному навчанні; застосування сучасних 
інформаційних технологій для навчання 
студентів засобам розв’язання професій-
них завдань; використання міжпредметних 
зв’язків у процесі навчання майбутніх еко-
номістів [10, с. 266]. 

Ми погоджуємось із думкою Н. Житник, 
яка, досліджуючи підготовку бакалаврів 
з економіки у коледжі, виділяє такі педа-
гогічні умови: науково-методичне забезпе-
чення навчально-виховного процесу, впро-
вадження у навчальний процес новітніх 
технологій; організація самостійної роботи 
студентів; активізація науково-дослідної ді-
яльності викладачів і студентів; здійснення 
диференціації навчального процесу з ме-

тою забезпечення особистісно-орієнтова-
ного підходу [11, с. 223].

Оскільки предметом нашого досліджен-
ня є педагогічні умови формування профе-
сійної мобільності майбутніх економістів 
засобами іноземної мови, ми вважаємо 
за необхідне проаналізувати дослідження, 
які стосуються цієї теми. Впродовж остан-
ніх років це питання порушувалось у пра-
цях науковців (К. Матвеева, К. Вишневська, 
Л. Поважна). Однак результати аналізу на-
укових джерел переконують, що пробле-
ма формування професійної мобільності 
майбутніх фахівців з економіки засобами 
іноземної мови мало висвітлена. Вивчен-
ня іноземних мов є необхідною складовою 
частиною для розвитку професійної мо-
більності майбутніх економістів і важливою 
складовою частиною для їхньої подальшої 
діяльності, обміну інформацією, проведен-
ня наукових досліджень на міжнародному 
рівні. Знання іноземної мови для спеціаліс-
тів з економіки є не тільки засобом отри-
мання інформації з оригінальних джерел, 
але й засобом професійного спілкування, 
оскільки працівникам економічного про-
філю доводиться встановлювати та нала-
годжувати зв’язки зі своїми закордонними 
партнерами, знайомитися з принципами, 
методами і прийомами роботи та обміню-
ватися досвідом [12, с. 78–80]. 

Ґрунтуючись на професійних вимогах 
до фахівців у сфері міжнародної економіч-
ної діяльності, а також на принципах під-
готовки студентів до іншомовного профе-
сійного спілкування, К. Матвеева виділила 
такі педагогічні умови: посилення пози-
тивної професійно орієнтованої мотивації 
майбутніх фахівців економічного профі-
лю до ведення міжнародної професійної  
діяльності; урахування міжпредметних 
зв’язків при інтегрованому формуван-
ні знань, умінь і навичок ведення міжна-
родної професійної діяльності майбутніх 
фахівців з економіки. Отже, науковець 
визначає, що якість підготовки майбутніх 
фахівців економічного профілю може знач-
но покращитись за умов виконання таких 
педагогічних умов під час організації на-
вчального процесу [13, c. 151–155].

У своїх дослідженнях К. Вишневська ви-
ділила такі педагогічні умови вивчення іно-
земних мов майбутніми фахівцями з еконо-
міки: наявність комунікативно-професійної 
спрямованості викладання іноземної мови; 
забезпечення позитивної мотивації до ви-
вчення професійно-орієнтованої іноземної 
мови; використання міждисциплінарних 
зв’язків; залучення студентів до імітацій-
но-рольової професійно-спрямованої ді-
яльності [14, c. 21]. 
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Розкриття практичного значення науко-
вих знань і методів навчання та пізнання, 
розкриття важливості засвоєння студента-
ми прийомів розумової діяльності та прак-
тичних умінь і навичок зумовлює зв’язки між 
знаннями з окремих предметів [15, c. 34–39].

Ми розглядаємо педагогічні умови як 
зовнішні та внутрішні фактори, які в по-
єднанні сприяють зростанню професійних 
навичків та вмінь майбутніх економістів 
у процесі навчання у вищому навчальному 
закладі. Важливе значення у досягненні ви-
сокого рівня професійної мобільності має 
реалізація міжпредметних зв’язків, зокре-
ма між змістом навчання економічних дис-
циплін та іноземної мови. У професійній 
діяльності економістам доводиться спілку-
ватися зі своїми зарубіжними партнерами 
для покращення результативності праці. 
Розвиток гнучкості та швидкості мислення 
майбутніх економістів є однією з найваж-
ливіших умов для формування якостей про-
фесійно мобільної особистості. Важливу 
роль для досягнення професійної мобіль-
ності майбутніх фахівців з економіки у по-
дальшій професійній діяльності відіграє 
залучення студентів до ділових професійно 
орієнтованих ігор у процесі навчання у ви-
щому навчальному закладі.

Узагальнення педагогічної практики 
свідчить, що залучення студентів до про-
фесійних дебатів іноземною мовою сприяє 
не тільки набуттю ними необхідного прак-
тичного досвіду професійного спілкуван-
ня іноземною мовою, а й формуванню їх 
професійної мобільності. Оскільки набут-
тя навичок спілкування іноземною мовою, 
зокрема професійно орієнтованою, забез-
печує ефективне сприйняття та засвоєн-
ня студентами змісту нового матеріалу й 
удосконалення професійно-комунікатив-
них умінь майбутніх фахівців економічного 
профілю. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, педагогічні умови ми ро-
зуміємо як сукупність об’єктивних зовнішніх 
і внутрішніх чинників, які будуть забезпечу-
вати підвищення ефективності навчально 
виховного процесу.

Педагогічними умовами ефективного 
формування професійної мобільності май-
бутніх економістів засобами іноземної мови 
у процесі навчання у вищому навчальному 
закладі є: 

- спрямування освітнього процесу на 
розвиток швидкості та гнучкості професій-
ного мислення студентів іноземною мовою;

- впровадження інтерактивних методів 
навчання на заняттях з іноземної мови;

- використання нетрадиційних форм ор-
ганізації навчання іноземною мовою. 

Подальші дослідження будемо спрямо-
вувати на обґрунтування дидактичних мож-
ливостей іноземної мови для формування 
професійної мобільності майбутніх еконо-
містів.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО  
ЕКОНОМІСТА У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Шостаківська Н.М., к. пед. н., 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

У статті виявлені основні проблеми, пов’язані з визначенням професійної мобільності. Проведено 
аналіз наукової літератури з означеної проблеми, виділені особливості організації навчального процесу, 
що сприяє формуванню і розвитку професійної мобільності майбутнього економіста. Розроблені крите-
рії навчання на прикладі навчальної дисципліни «Аудит» при підготовці майбутніх економістів.

Ключові слова: професійна мобільність, педагогічне забезпечення, проблемне навчання, інноваційні 
технології, інтерактивні форми навчання.

В статье выявлены основные проблемы, связанные с определением профессиональной мобильно-
сти. Проведен анализ научной литературы по обозначенной проблеме, выделены особенности органи-
зации учебного процесса, способствует формированию и развитию профессиональной мобильности 
будущего экономиста. Разработаны критерии обучения на примере учебной дисциплины «Аудит» при 
подготовке будущих экономистов.

Ключевые слова: профессиональная мобильность, педагогическое обеспечение, проблемное обуче-
ние, инновационные технологии, интерактивные формы обучения.

Shostakivska N.M. FORMATION OF PROFESSIONAL MOBILITY FUTURE ECONOMIST  
IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

The article reveals the main problems associated with the definition of professional mobility. The analy-
sis of scientific literature on the identified problem was made, features of the organization of the educational 
process, which contributes to the formation and development of professional mobility of a future economist, 
have been identified. The training criteria are developed on the example of the academic discipline “Audit”  
in the preparation of future economists.

Key words: professional mobility, pedagogical support, problem learning, innovative technologies, inter-
active forms of training.

Постановка проблеми. Актуальність 
зазначеного для дослідження напряму 
підтверджується тим, що в сучасній освіті 
важливим постає питання про формуван-
ня професійної мобільності студентів уні-
верситету. Успішність діяльності, зокрема, 
майбутніх економістів у сучасному соціумі 
визначається їх професійною мобільністю, 
яка забезпечує їм вміння приймати гра-
мотні ризикові рышення в ситуаціях вибору 
найбільш вигідного інвестиційного проекту.

Важливим критерієм сучасної освіти за-
галом є професійна мобільність. Б. Гершун-
ський зазначає: «Прискорення науково-тех-
нічного прогресу означає неминучість 
багаторазової перебудови виробництва, 
підвищення професійної мобільності робіт-
ників і фахівців. Первісна загальноосвітня 
і професійна підготовка створює базу для 
подальшого нарощування та оновлення 
знань, умінь і навичок людини, розвитку 

його творчих здібностей, але не може за-
лишатися незмінною і достатньою протя-
гом усього його трудового шляху» [2].

Постановка завдання. Для формуван-
ня професійно мобільних майбутніх еконо-
містів у сучасних соціокультурних умовах  
необхідно в процесі їх навчання розвивати 
в них індивідуально-професійне самови-
значення.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Детальний аналіз наукової літе-
ратури з означеного напряму показує, що 
проблема формування професійної мо-
більності досліджується в різних аспектах 
педагогічної теорії і практики (Б. Ананьєв,  
С. Батишев, Б. Гершунский, Т. Заславська, 
Л. Виготський, Б. Игошев, Р. Ривкіна тощо).

Варто зазначити, що підхід до професій-
ної мобільності як форми трудової мобіль-
ності, яка, за твердженням Т. Заславської, 
є не стільки економічним або соціальним, 
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скільки міждисциплінарним поняттям, ви-
ражається в професійному, кваліфікацій-
ному, соціальному, галузевому, територі-
альному та інших переміщених індивідів, є 
своєрідною формою їх адаптації до нових 
технологічних і економічних умов функціо-
нування [3].

Професійна мобільність розглядається 
як зміна трудової позиції або ролі фахівця, 
зумовлена зміною місця роботи або профе-
сії. За такого підходу в понятті «професій-
на мобільність» розрізняють об’єктивний, 
суб’єктивний і характерологічні аспекти [3].

У контексті означеної проблеми є осо-
бливо значущим визначення професійних 
характеристик, необхідних майбутньому 
економісту. Однією з таких важливих ха-
рактеристик є професійна мобільність, що 
дає змогу майбутньому економістові опе-
ративно і своєчасно вирішувати фінансові 
проблеми стабільно функціонуючого під-
приємства, а також приймати управлінські 
рішення в кризових ситуаціях, пов’язаних 
із втратою, або недоглядом запланованого 
прибутку.

Проведений теоретичний аналіз ос-
новних наукових підходів до досліджуваної 
проблеми дав змогу розглядати професій-
ну мобільність майбутнього економіста як:

– багатоаспектний конструкт, що вима-
гає комплексного підходу до дослідження;

– потенціал майбутнього економіста, що 
лежить в основі гнучкої орієнтації і діяль-
нісного реагування в динамічних соціаль-
них, економічних і професійних умовах від-
повідно до власних життєвих позиціях, що 
забезпечує готовність до змін і реалізацію 
в подальшому професійних характеристик, 
які сприяють ефективному вирішенню про-
фесійних проблем [3].

М. Ігошев вважає: «Мобільність як якість 
особистості, яка може проявлятися тільки 
в діяльності, і говорити про ступінь і рів-
ні мобільності людини слід тільки за умови 
її реалізації в діяльності». Він виділяє «три 
самостійних складових частини професій-
ної мобільності:

1) якість особистості, що забезпечує 
внутрішній механізм розвитку людини че-
рез сформованість ключових компетентно-
стей;

2) діяльність людини, результатом якої 
виступає самореалізація людини в профе-
сії і життя;

3) процес перетворення людиною са-
мої себе і навколишнього професійного та 
життєвого середовища »[4].

Отже, дефініція «професійна мобільність 
майбутнього економіста» охоплює важливі 
елементи. Основний елемент характеризу-
ється формуванням у майбутнього економі-

ста професійної компетентності. Щоб бути 
мобільним, майбутній економіст має вміти 
адаптуватися до нових умов: економічним, 
новим організаціонно-правовим формам 
підприємництва (корпораціям, холдингам, 
франчайзинговими компаніям), вміти за-
стосовувати інформаційні технології в про-
фесійній діяльності. Мобільний економіст 
має володіти навичками адаптації до но-
вого економічного середовища, приймати 
грамотні рішення в умовах фінансового рі-
зику. Варто зазначити, що мобільному еко-
номісту необхідно безперервно вдоскона-
люватися і реалізовуватися в професійній 
діяльності. 

На думку Н. Звєрєва, основний шлях до 
прискорення становлення професійної мо-
більності студентів різних вишів – у зміні 
навчальних програм [5]. У навчальні плани 
пропонується ввести поряд із новими фун-
даментальними предметами курси за до-
датковими спеціальностями [6].

Із метою формування і розвитку профе-
сійної мобільності майбутніх економістів 
у рамках навчального процесу доцільно 
застосовувати інноваційні педагогічні тех-
нології, проблемне навчання, проводити 
заняття в інтерактивній формі. До інтерак-
тивних методів навчання, що сприяє фор-
муванню професійної мобільності майбут-
ніх економістів, варто віднести: проблемне 
навчання, дебати, метод проектів, сокра-
тичний діалог, дерево рішень, ділові ігри, 
форум, обговорення, панельну дискусію, 
вікторини. Застосування таких інновацій-
них методик сприяє розвитку їхнього еко-
номічного мислення. Під час формування 
професійної мобільності студентів універ-
ситету необхідним і важливим є вміння 
майбутнього фахівця своєчасно і грамотно 
вирішувати виниклі проблеми і професійно 
приймати рішення в складних ситуаціях.

Навчальна дисципліна «Аудит» перед-
бачає навчання майбутніх економістів тео-
ретичних і прикладних аспектів прийняття 
рішення в процесі фінансового оздоров-
лення діяльності господарюючих суб’єктів. 
У рамках цієї дисципліни студентам нада-
ється змога вивчити принципи фінансово-
го оздоровлення, інструменти фінансового 
оздоровлення підприємств, методи аналізу 
фінансового стану як елемент фінансового 
менеджменту, його фінансово-економічних 
взаємин з інвесторами і бізнес-партнера-
ми. У прикладному блоці дисципліни сту-
денти застосовують фінансові коефіцієн-
ти, використовувані у фінансовому аналізі 
підприємства: показник ліквідності (пла-
тоспроможності) підприємства, показник 
фінансової стійкості, показники ділової ак-
тивності підприємства, аналіз фінансових 
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результатів: факторний аналіз прибутку та 
аналіз показників рентабельності; причини 
виникнення стану банкрутства російських 
підприємств; критерії визнання підпри-
ємства банкрутом; методи прогнозування 
формування можливого банкрутства під-
приємства; зарубіжні моделі для прогнозу-
вання можливого банкрутства підприємств 
та критерії їх застосовності в вітчизняній 
практиці. Варто зазначити, що важливим 
фактором на етапі підготовки професійно 
мобільних економістів є формування і далі 
розвиток економічної свідомості. Це в пер-
спективі дасть змогу майбутньому еконо-
місту приймати грамотні фінансові рішення.

У процесі підготовки майбутніх еконо-
містів практично корисним є застосування 
проблемного навчання. В рамках вивчення 
навчальної дисципліни «Аудит» проблема 
полягає в постановці конкретних фінансових 
завдання перед майбутнім економістом, під 
час вирішення якої йому необхідно змоделю-
вати бізнес-процеси на підприємстві, здійс-
нити системну інтеграцію організаційних 
процесів, розробити нормативні документи, 
аудиторський висновок або скласти про-
гноз розвитку підприємства в перспективі.

Таким чином, педагогічний аспект за-
стосування формування професійної мо-
більності майбутніх економістів навчальної 
проблеми полягає в тому, що вона є зміс-
том проблемної економічної ситуації, що 
виникає і вирішується в процесі вивчення 
навчальної дисципліни «Аудит». Вона несе 
в собі нові для майбутнього економіста те-
оретичні знання в галузі фінансового оздо-
ровлення, методи придбання цього знання і 
формує економічне мислення. З навчальної 
дисципліни «Аудит» навчальна проблема 
може бути сформульована у вигляді розра-
хунково-графічних завдання, питань, участі 
в дебатах, застосування методу проектів, 
сократичного діалогу, ділових ігор.

Готовність студента до навчання із за-
стосуванням інтерактивних форм харак-
теризується, перш за все, його вмінням 
розпізнати висунуту викладачем проблему, 
опрацювати її, розробити можливі варіанти 
її вирішення [6].

У процесі навчання із застосуванням ін-
терактивних форм у майбутніх економіс-
тів розвиваються здібності, спрямовані на 
формування навичок проекції теоретичних 
знань на реальні економічні об’єкти.

Викладання дисципліни «Аудит» має 
супроводжуватися діяльністю виклада-
ча з розробки цікавих завдань, створення 
системи проблемних ситуацій у рамках на-
вчальної дисципліни, управлінням діяль-
ністю майбутніх економістів, спрямованої 
на засвоєння нових економічних знань.

У процесі вивчення дисципліни «Аудит» 
розумова діяльність майбутніх економістів 
стимулюється застосуванням інтерактив-
них форм навчання. Завдання викладача 
мають бути цікавими і практично значущи-
ми, щоб викликати бажання у студентів са-
мостійно вирішити наявні фінансової про-
блеми на досліджуваному підприємстві.

Розробимо критерії ефективного нав-
чання майбутніх економістів на прикладі 
навчальної дисципліни «Аудит» із метою 
формування їх професійної мобільності.

Перший критерій ефективного майбут-
ніх економістів характеризується тим, що 
на початку вивчення дисципліни доцільно 
акцентувати на термінології, засвоєнні но-
вих економічних категорій. Це забезпечує 
міцність знань і створення передумов для 
формування економічного і логіко-теоре-
тичного мислення, що, безумовно, сприяє 
формуванню професійної мобільності май-
бутнього економіста.

Другий критерій – це практичне застосу-
вання педагогічних технологій. Проблемне 
навчання є найбільш ефективним засобом 
формування світогляду, можна його вико-
ристовувати з метою формування профе-
сійної мобільності майбутнього економіста, 
оскільки в процесі навчання із застосуван-
ням інтерактивних форм створюються риси 
діалектичного та економічного мислення.

Третій критерій ефективного навчання 
в цьому контексті формується відповідно 
до обліку взаємозалежності та актуально-
сті теоретичних і прикладних економічних 
задач і фінансових проблем. У рамках ви-
вчення дисципліни «Аудит» доцільне ви-
конання практичних завдань на прикладі 
реальних підприємств. Виконання таких за-
вдань максимально наближене до завдань, 
які майбутнім економістам доведеться вирі-
шувати в процесі їх професійної діяльності. 
Такі завдання можуть бути запропоновані 
студентам у формі ділової гри, що сприяти-
ме їхній колективної розумової діяльності. 
У кожного студента з’явиться можливість 
попрацювати в команді, вислухати інших, 
висловити свою точку зору з розв’язува-
ної фінансової проблеми, подискутувати. 
У процесі дебатів майбутньому економісто-
ві необхідно відстояти свою позицію, або 
прийняти пропозиції і рекомендації інших 
із розробки, наприклад, програми фінансо-
вого оздоровлення підприємства.

Четвертим критерієм ефективного нав-
чання майбутніх економістів є застосування 
викладачем навчальної дисципліни «Аудит» 
поєднання різних форм і видів самостійних 
робіт студентів, що, безумовно, посприяє 
актуалізації раніше придбаних і засвоєнню 
нових економічних знань. У процесі само-
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стійної підготовки навчального матеріалу 
у майбутнього економіста з’являється змо-
га зробити огляд літератури з означеної 
теми, виявити проблематику, відібрати не-
обхідний, на його думку, матеріал, обмір-
кувати, резюмувати, сформулювати свою 
точку зору.

Як п’ятий критерій ефективного нав-
чання майбутніх економістів варто виді-
лити підвищення їх емоційної активності, 
яка характеризується кількома важливими 
обставинами. Справа в тому, що пропоно-
вані студентам в рамках вивчення навчаль-
ної дисципліни «Аудит» проблемні завдан-
ня сприяють активізації їхньої розумової  
діяльності, розвитку економічного мислен-
ня і, як наслідок, формування професійної 
мобільності. Самостійна дослідницька ро-
бота кожного студента, пов’язана з пошу-
ком і розробкою комплексу заходів, спря-
мованих на розробку планів фінансового 
оздоровлення, програм управління фінан-
совими ризиками, підвищення фінансової 
стійкості, ділової активності та інвестицій-
ної привабливості господарюючих суб’єк-
тів, сприяє підвищенню емоційної актив-
ності майбутнього економіста. Ефективне 
навчання майбутніх економістів характери-
зується тим, що в процесі виконання прак-
тичних завдань із дисципліни «Аудит» 
перед студентом ставиться завдання роз-
роблення практичних рекомендацій щодо 
фінансового оздоровлення підприємства, 
пошуку його внутрішніх резервів, необхід-
них для їх реалізації.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, взаємна відповідність навчальних 
ситуацій і реальних інструментів фінансо-
вого оздоровлення підприємства має вра-
ховуватися викладачами цієї дисципліни  
у професійній освіті майбутніх економістів, 
адже це сприяє підвищенню ефективності 
їх навчання і розвитку професійної мобіль-
ності.
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Питання реформування соціальних послуг набуває особливої актуальності та потребує додаткових 
досліджень з урахуванням світового досвіду, аналізу сучасного стану недоліків і проблем реформуван-
ня вітчизняної системи соціальних послуг, а також обговорення перспектив розвитку. Зміна пріоритетів 
державної політики у сфері дитинства спрямована на запобігання розміщення дітей в інтернатних за-
кладах і захист їх права на сімейне виховання. Україна робить перші кроки у напрямы деінституалізації, 
але міжнародний досвід цінний, цікавий, вивчаючи його, можна запобігти помилкам у цьому процесі.  
У статті авторами проаналізовано моделі процесу деінституціалізації, котрі відображають актуальні 
питання, які нині стоять перед країнами Центральної та Східної Європи.

Ключові слова: діти, деінституалізація, інтернатні заклади, міжнародний досвід, моделі.

Вопрос реформирования социальных услуг приобретает особую актуальность и требует допол-
нительных исследований с учетом мирового опыта, анализа современного состояния недостатков и 
проблем реформирования отечественной системы социальных услуг, а также обсуждение перспектив 
развития. Изменение приоритетов государственной политики в сфере детства направлено на предот-
вращение размещения детей в интернатных учреждениях и защиту их права на семейное воспитание. 
Украина делает первые шаги в направлении деинституциализации, но международный опыт ценен, 
интересен, изучая его, можно избежать ошибок в этом процессе. В статье авторами проанализированы 
модели процесса деинституциализации, отражающие актуальные вопросы, которые сейчас стоят перед 
странами Центральной и Восточной Европы.

Ключевые слова: дети, деинституциализация, интернатные учреждения, международный опыт, 
модели.

Veretenko T.H., Denysiuk O.M., Spirina T.P. INTERNATIONAL EXPERIENCE OF DEVELOPMENT 
AND REFORMING SOCIAL SERVICES

The issue of reforming social services is becoming urgent and requires additional research taking into ac-
count world experience, analyzing the current state of deficiencies and problems of reforming the domestic 
system of social services, as well as discussing the prospects of development. Changing the priorities of state 
policy in the field of childhood is aimed at preventing the placement of children in residential institutions and 
the protection of their right to family upbringing. Ukraine is taking the first steps towards deinstitutionalisa-
tion, but international experience is valuable, interesting, studying what can be done to prevent mistakes in this 
process. In the article, the authors analyze the models of the process of deinstitutionalisation, which reflect the 
actual issues that are currently facing the countries of Central and Eastern Europe.

Key words: children, deinstitutionalisation, boarding schools, international experience, models.
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Постановка проблеми. Важливими для 
життя кожної країни є соціальні послуги, 
оскільки вони відображають соціальні цін-
ності, якість життя, рівень економічного 
розвитку ы рівень дотримання прав люди-
ни. Але, на жаль, система надання соціаль-
них послуг має безліч викликів в Україні. 
Один із викликів – це громадянське сус-
пільство та зростаюча роль організацій 
громадянського суспільства в політичних, 
соціальних та економічних перетвореннях  
у країні. Це відкриває нові можливості як 
для органів влади, так і для системи надан-
ня соціальних послуг.

Постановка завдання. Питання рефор-
мування соціальних послуг набуває осо-
бливої актуальності та потребує додатко-
вих досліджень з урахуванням світового 
досвіду, аналізу сучасного стану недоліків 
і проблем реформування вітчизняної сис-
теми соціальних послуг, а також обгово-
рення перспектив розвитку. Зміна пріори-
тетів державної політики у сфері дитинства 
спрямована на запобігання розміщення ді-
тей в інтернатних закладах і захист їх права 
на сімейне виховання.

Україна робить перші кроки у напрямі 
деінституціалізації, але міжнародний дос-
від цінний, цікавий, вивчаючи його, можна 
запобігти помилкам у цьому процесі [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Варто зазначити, що вивченням та 
дослідженням проблематики реформуван-
ня системи соціальних послуг займають-
ся В. Гошовська, К. Дубич, Е. Лібанова, 
Л. Сідєльнік, О.Черниш. Історія виникнення 
та розвитку системи догляду й утриман-
ня посиротілих дітей висвітлена у науко-
вих дослідженнях В. Бєлякова, Р. Картера, 
А. Нечаєвої. Зарубіжний досвід сімейно-
го утримання посиротілих дітей вивчався 
С. Грищенко, В. Козубовським, О. Рома-
новською. Досвід формування опікунських 
відносин у зарубіжних країнах, зокрема 
в Польщі, досліджували такі науковці, як 
С. Бадора, Д. Мажец.

Технології створення та функціонуван-
ня прийомної сім’ї як альтернативної фор-
ми опіки вивчали Г. Бевз, В. Кузьмінський, 
О. Нескучаєва, І. Пєша. Соціально-педаго-
гічна діяльність у державних інституціях опі-
ки досліджувалася М. Галагузовою, І. Де-
ментьєвою, І. Звєрєвою, А. Капською.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Найбільшою цінністю кожної кра-
їни, кожної нації є діти. Охорона дитинства 
визначена стратегічним загальнонаціо-
нальним пріоритетом багатьох країн світу, 
оскільки, вкладаючи ресурси в дитинство, 
держава забезпечує стабільність добро-
буту нації, а також готує громадян, здат-

них перебрати управління державними 
та суспільними справами. 

Особливого значення в умовах суспіль-
них трансформацій набуває проблема де-
інституціалізації соціальних послуг для ді-
тей, зокрема реформування інтернатних 
закладів та розвиток сімейних форм влаш-
тування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування. 

На важливість цієї проблеми вказує  
«Національна стратегія профілактики соці-
ального сирітства на період до 2020 року», 
в якій зазначено актуальність питання 
щодо поліпшення ефективності діяльності 
центральних і місцевих органів виконавчої 
влади, органів опіки та піклування, спрямо-
ваної на профілактику соціального сиріт-
ства, розвиток сімейних форм виховання 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьків-
ського піклування [3]. 

У багатьох країнах Західної Європи було 
створено системи з попередження чи об-
меження прийняття дітей молодшого віку 
до інституцій, що дало змогу охопити одну 
з найвразливіших груп дітей. У Норвегії, 
Великобританії, Ісландії та Словенії кіль-
кість дітей у віці до трьох років, що пере-
бувають в інституціях, є нижчою, ніж 1 ди-
тина на 10 000 дітей. Що стосується Данії, 
де цей показник є доволі високим (7 на 
10 000 дітей), то варто зазначити, що ста-
ціонарний догляд у цій країні надзвичайно 
високої якості  маленькі компактні групи, де 
один працівник працює лише з двома діть-
ми. Вартість такого догляду – 7 000 євро 
на одну дитину на тиждень. Що стосується 
інших країн, то високоякісні прийомні сім’ї 
є менш затратним рішенням, яке має ана-
логічні або кращі наслідки для дитини [1].

Згідно зі статистикою, Україна має одну 
з найбільших в Європі кількість дітей, які 
перебувають у різних інституційних за-
кладах: 1,5% дитячого населення країни. 
Особливо негативними наслідки є для 
дітей до 3 років, в яких спостерігається 
найбільша затримка фізичного та психое-
моційного розвитку. Проте батьки не усві-
домлюють шкоди від перебування дітей в 
інтернатах [3]. 

На засіданні Національної ради реформ 
31 березня 2017 р. під головуванням Пре-
зидента України була підтримана Націо-
нальна стратегія реформування системи 
інституційного догляду та виховання дітей 
на 2017–2026 рр., презентована Уповно-
важеним Президента України з прав дити-
ни Миколою Кулебою. За рішенням Міжві-
домчої комісії з питань охорони дитинства, 
від 6 квітня 2017 р. підготовлений проект 
Плану заходів щодо реалізації національ-
ної стратегії реформування системи ін-
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ституційного догляд та виховання дітей на 
2017–2026 рр. [2].

Деінституціалізація – це процес заміни 
системи інституційного догляду дітей (шко-
ли-інтернати, дитячі будинки тощо) систе-
мою, яка забезпечує виховання дітей у сім’ї 
або умовах, максимально наближених до 
сімейних [1]. 

Європейські сусіди України або прово-
дять успішно, або вже завершили процес 
деінституціалізації догляду за дитиною. 
Так, у Молдові, Польщі, Румунії, Угорщині 
вихованці інтернатних установ становлять 
не більше 0,5% дитячого населення.

Отже, на нашу думку, доцільно дослі-
дити переваги та недоліки закордонного 
досвіду реформування соціальних послуг, 
зокрема моделі процесу деінституціалі-
зації, які відображають багато питань, що 
нині стоять перед країнами Центральної 
та Східної Європи та є надзвичайно акту-
альними для України [1]. Автори посібника 
«Деінституціалізація та трансформація по-
слуг для дітей», аналізуючи міжнародний 
досвід, виділяють такі моделі деінституці-
алізації:

– діти як власність, а не особистості, на-
ділені правами. Як в Італії, так і в Іспанії 
дуже поширеною була думка про те, що 
діти є «власністю своїх батьків, чий обов’я-
зок полягає у забезпеченні їх виживання; 
діти не вважалися наділеними ніякими пра-
вами». Перехід до підходу, заснованого на 
правах, у цих країнах тривав багато років;

– визнання проблеми інституціаліза-
ції. Наголошується на факті, що великі ін-
ституції шкодять дитячому розвитку через 
відсутність любові і прихильності. Варто 
усвідомлювати взаємозв’язок між інсти-
туціалізацією та циклом бідності – тобто, 
з  огляду на інтернатні заклади, діти погано 
підготовлені до життя у світі, а тому більш 
уразливі і менш здатні забезпечувати влас-
ний статок;

– бідність як ключовий фактор інститу-
ціалізації. Часто саме бідність є головною 
причиною вилучення дитини з родини. 
Це явище притаманне країнам Центральної 
та Східної Європи, які нині переживають 
перехідний економічний період;

– превентивні послуги та стан соціаль-
ного забезпечення. Розробка системи 
мінімального соціального забезпечення 
з метою подолання бідності допоможе по-
передити вилучення дітей з їхніх родин;

– вдосконалені стандарти догляду в ін-
ституціях. У першу чергу, треба покращува-
ти стандарти догляду, що їх надають інсти-
туції, а не закривати їх, та це означає, що 
кількість дітей, які потрапляють до інститу-
цій, зменшуватиметься;

– виведення дітей із традиційних інсти-
туцій. Процес деінституціалізації зазвичай 
розпочинається з дітей, яких «найлегше 
розмістити». Саме його застосували в Ру-
мунії та у деяких інших країнах, однак він 
може негативно вплинути на тих дітей, які 
залишаються в інституціях – зазвичай, це 
найбільш уразливі діти зі складними потре-
бами (наприклад, діти з вадами здоров’я). 
Нині є достатня кількість документів і фак-
тів щодо цього процесу, аби країни почали 
порівнювати досвід і користуватися най-
кращими практиками;

– найбільш маргіналізовані діти залиша-
ються в інституціях. Досвід Італії, Румунії 
та багатьох інших європейських країн свід-
чить, що в інституціях зазвичай залиша-
ються діти з етнічних меншин (діти-роми, 
діти-біженці), діти з особливими потреба-
ми та неповнолітні правопорушники мають 
найвищу репрезентацію в інституціях;

– децентралізація – позитивні та нега-
тивні наслідки. Більшість соціальних послуг 
ефективніше працюють на місцевому рівні, 
що дає змогу забезпечити доступ до них 
найбільш уразливих сімей. Але на місце-
вому рівні може бракувати професіоналіз-
му та потенціалу у проведенні соціальної 
роботи. Румунський досвід децентраліза-
ції яскраво демонструє ці проблеми: міс-
цеві органи влади країни не володіли ані 
фінансовими, ані людськими ресурсами, 
необхідними для розвитку послуг, для охо-
плення великої кількості дітей у державних 
інституціях;

– владна боротьба між різними міністер-
ствами та відомствами. Інституції та інші 
служби для дітей і сімей традиційно розпо-
діляються між різними урядовими міністер-
ствами і відомствами, що часто призводить 
до незадовільної комунікації між службами, 
дублювання та пробілів у послугах. Будь-
яка реорганізація такої системи може при-
звести до владної боротьби між міністер-
ствами та відомствами, які намагатимуться 
утримати або повернути собі повноважен-
ня, які від них відібрали;

– неспланована деінституціалізація має 
змішані результати. Іноді опір деінституці-
алізації та трансформуванню може бути та-
ким потужним, що закрити заклади з ціло-
добового стаціонарного догляду практично 
неможливо. Небажання відмовлятися від 
послуг з інституційного догляду може при-
звести до їхньої «адаптації» шляхом надан-
ня інших інституційних послуг. 

Ми проаналізували моделі та особли-
вості процесу деінституціалізації в Європі. 
Вони визначають фундаментальні питання, 
які необхідно вирішувати, якщо ми хочемо, 
щоб процес деінституціалізації і трансфор-
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мації соціальних послуг для дітей і сімей 
став реальністю в Україні. Якщо не дотри-
муватися цілісного підходу до деінституціа-
лізації, то сам процес може наразити дея-
ких дітей на ризик.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Дуже важливо, щоб усі зацікавлені 
сторони чітко розуміли потребу в систе-
матичності процесу змін і не піддавалися 
бажанню діяти швидко і всупереч планам 
у  відповідь на зовнішню критику. 

Очевидно, що в різних країнах Європи іс-
нує велика різноманітність видів послуг, що 
надаються дітям і сім’ям. Це відображаєть-
ся як у кількості дітей, які живуть окремо від 
своїх родин, так і в показниках людського 
розвитку, таких як дитяча смертність та на-
бір учнів у школах. 

Головним у процесі деінституціалізації 
є не питання закриття інтернатних уста-
нов, а підтримка дітей та сімей з дітьми – 
розвиток альтернативних форм догляду 
за дітьми, надання нових соціальних послуг 
на рівні громади (патронатні родини, малі 
групові будиночки, центри соціальної під-
тримки дітей та сімей). Процес деінституці-

алізації не обмежується лише виведенням 
дітей із закладів інституційного догляду 
та влаштуванням їх у сім’ї. Він має попе-
реджувати скерування дітей до інтернат-
них закладів і створювати нові можливості 
для дітей та сімей отримувати підтримку 
у власній громаді.
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У статті порушено проблему профілактики статевих девіацій серед дітей і підлітків на межі ХІХ–
ХХ століть у зв’язку зі збереженням і розвитком репродуктивного здоров’я молоді, формуванням її ген-
дерної, статевої й сексуальної ідентичності. Підкреслюється необхідність сублімації статевих інстинк-
тів школярів в інше русло – заняття в гуртках, позакласне читання, фізкультура, ігри, що вважається 
найкращими засобами боротьби зі статевою розбещеністю в період статевого дозрівання.

Ключові слова: статеві девіації, профілактика, статеве виховання, статеворольова соціалізація.

В статье актуализируется проблема профилактики половых девиаций детей и подростков на рубеже 
ХІХ–ХХ веков, в связи с сохранением и развитием репродуктивного здоровья молодежи, формирова-
нием ее гендерной, половой и сексуальной идентичности. Подчеркивается необходимость сублимации 
половых инстинктов школьников в другое русло – занятия в кружках, внеклассное чтение, занятия фи-
зкультурой, игры, что считается наилучшими средствами борьбы с половой распущенностью в период 
полового созревания.

Ключевые слова: половые девиации, профилактика, половое воспитание, полоролевая социализа-
ция.

Onypchenko O.I. SEXUAL DEVIATIONS AMONG CHILDREN AND ADOLESCENTS AND MEANS 
OF THEIR PREVENTION (THE END OF XIX – THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY)

In the article had raised the problems of sexual education of children, including sexual deviations, in 
connection with the preservation and development of reproductive health of young people, the importance of 
gender socialization of children and adolescents in connection with the formation of their gender and sexual 
identity. Teachers stressed that it is necessary to take care whether to completely suppress the sexual instinct of 
young people, but how to transform it into another channel. A lively interest in pure scientific knowledge, the 
working atmosphere of the school, a good curriculum, carried out by teachers who know their work, are the 
best means to combat sexual promiscuity during puberty.

Key words: sexual deviation, prevention, sex education, sexual-rolled socialization.

Постановка проблеми. Аналіз робіт 
вітчизняних педагогів-мислителів, що тво-
рили на межі XIX–XX століть, свідчить, що 
актуальність статевого питання для дітей 
назріла в період модернізації суспільства, 
зокрема й освіти. Аналогічна ситуація від-
булася наприкінці ХХ століття – початку 
XXI століття, коли в педагогічному дискурсі 
знову активізується проблематика статево-
го виховання дітей, у тому числі сексуаль-
ної девіації та її профілактики, у зв’язку зі 
збереженням і розвитком репродуктивного 
здоров’я молоді, важливістю статеворо-
льової соціалізації дітей і підлітків, форму-
ванням їхньої гендерної, статевої й сексу-
альної ідентичності.

У період стрімких соціальних змін і не-
стабільності, що супроводжує процес пе-
реходу до більш відкритого суспільства, 
дедалі небезпечнішими для молоді стають 
статеві відхилення: адже суспільство адап-
тується до нових реалій, а наявні соціальні 
норми, цінності й табу переглядаються. За 
цих умов актуальним залишається питання 

сексуальної активності молоді, легаліза-
ції невпорядкованих статевих зв’язків, що 
призводить до різного роду статевих від-
хилень. Тому молодь потребує особливої 
уваги й підтримки з боку сім’ї, школи, дер-
жави [6].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Серед вітчизняних педагогів, пси-
хологів, медиків багато хто займався про-
блемою девіантною поведінки серед дітей 
і підлітків та їх профілактики. Зазначимо за 
періодами, що ними досліджувалися кінець 
ХIХ – початок ХХ століття – О. Віреніус, 
Я. Гілінський, Е. Дрентельн, І. Даведьяно-
ва, С. Завражин, І. Сімонов та інші; друга 
половина ХХ століття – С. Голод, В. Каган, 
І. Кон та інші; кінець ХХ століття – поча-
ток ХХІ століття – Т. Балакун, Т. Говорун, 
Т. Гурлєва, А. Зайцев, О. Кікінежді, Г. Кор-
чова, І. Лановенко, Д. Романовська, О. Се-
чейко й інші.

Постановка завдання. Мета статті – 
дослідити види статевих девіацій серед ді-
тей і підлітків, причини виникнення та засо-



212 Педагогічні науки

Випуск LXXIХ. Том 1. 2017

би їх профілактики на межі ХІХ–ХХ століть, 
оскільки аналіз історіографічних напрацю-
вань вітчизняних і зарубіжних учених дає 
змогу зіставляти минуле та сьогодення, ви-
являючи шляхи вирішення аналогічних про-
блем сьогоднішнього дня.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Як відзначають дослідники І. Да-
ведьянова й С. Завражин, систематичне 
вивчення девіацій статевої поведінки серед 
дітей і підлітків почалося у вітчизняному пе-
дагогічному дискурсі на межі ХІХ–ХХ сто-
річ й зумовлено бурхливим збільшенням 
маргінальних груп неповнолітніх, а також 
суспільним інтересом до проблеми статі 
загалом і статевого виховання молоді зо-
крема. Розроблення цієї проблематики ве-
лася в руслі декількох науково-теоретичних 
і практико-орієнтованих напрямів: христи-
янсько-православного, фрейдистського 
й антропологічного.

Представники першого з них (І. Сікор-
ський, І. Скворцов, Е. Накашидзе, Е. Лозин-
ський та інші), що мав широке розповсю-
дження, беззастережно засуджували такі 
явища, як проституція, дошлюбні статеві 
зв’язки, а також поблажливе ставлення до 
онанізму, цього «бичу інтернатів» [4, с. 85].

Головне завдання статевого вихован-
ня педагоги християнсько-православного 
напряму бачили у вихованні волі, почуття 
сорому, цнотливої поведінки, пропонуючи 
направляти розвиток дітей так, щоб вони 
залишалися «скопцями за переконанням, 
через моральні погляди років до 20–25, 
та й узагалі до одруження». На їхню дум-
ку, головними засобами виховання повинні 
стати позитивний приклад батьків, «добре 
товариство», моральні й повчальні розва-
ги під суворим контролем. Щоб відгоро-
дити юнацтво від розбещуючого впливу 
публічних видовищ і сумнівних розваг, що 
є невід’ємною частиною «егоїстичного, не-
ідеального характеру всього складу сучас-
ного життя», вони радили використовувати 
«прямі заборони», твердий, авторитарний 
підхід [11, с. 74].

Вітчизняні прихильники навчання Фрей-
да (К. Веселовська, С. Лебедєв, Д. Смірнов 
та інші) пояснювали девіації сексуальної 
поведінки дітей і підлітків передусім врод-
женою інфантильною сексуальністю, при-
чинами афективного порядку, сильними 
сексуальними переживаннями в дитинстві, 
які згодом були відсунуті в підсвідому сфе-
ру. Їхні методичні рекомендації стосовно 
профілактики статевих девіацій зводилися 
до таких загальних положень: 1) необхідно 
створити сприятливі умови для життя дітей 
у родині й школі; 2) намагатися субліму-
вати статеве почуття дитини з метою його 

більш пізнього прояву; 3) у разі девіації 
сексуальної поведінки організувати актив-
не перевиховання дитини. Наприклад, за 
допомогою лікаря-психотерапевта підсві-
домі й некеровані сексуальні переживання 
зробити свідомими й керованими з метою 
позбавлення від них [4, с. 85].

Представники антропологічного підходу 
(В. Бєхтєрев, О. Бернштейн, О. Віреніус, 
Е. Дрентельн, М. Манасеіна, І. Мечніков) 
підходили до вирішення питання з позиції 
вітчизняного людинознавства. На їхню дум-
ку, причинами девіантної сексуальної пове-
дінки дітей і підлітків є несприятливі умови 
життя – соціальні, психологічні, гігієнічні, 
а також педагогічна занедбаність. Осно-
вну причину відхилень у статевій поведін-
ці вони бачили в невідповідності природи 
людини й культурних установок у суспіль-
стві, а саме в невідповідності між періодом 
статевого дозрівання (12–15 років) і віком 
вступу до шлюбу, відсунутим на ціле деся-
тиліття. Підкреслюючи, що організм люди-
ни є вмістилищем усяких недосконалостей, 
«дисгармоній», зокрема дисгармонії в галу-
зі статевого інстинкту, І. Мечніков основним 
шляхом раціонального статевого вихован-
ня вважав розумну організацію соціально-
го середовища, формування в школярів 
різної статі моральних якостей, необхідних 
для повноцінного міжстатевого спілкування  
[7, с. 218]. 

«Антропологи» вказували на такі форми 
девіантної сексуальної поведінки: онанізм 
і гомосексуалізм (особливо розповсюджені 
в закритих навчальних закладах і в серед-
овищі безпритульників), зоофілія, садизм, 
мазохізм, фетишизм, проституція й «фа-
брикація янголів», непристойні розповіді 
й пісні, «спокуса» товаришів і відвідування 
проституток, ранні статеві зв’язки (іноді 
у віці 8–9 років) з домашньою прислугою, 
боннами, гувернантками, молодшими се-
страми, однокласниками. Крім соматичних 
патологій (венеричні хвороби, безплідність, 
виродження тощо), усе це сприяє розвит-
ку цинізму, призводить до психічних травм, 
неврозів, дисгармонії духовного й чуттєво-
го елементів статевого потягу, що надалі 
стає перешкодою в статевому зближен-
ні істинно закоханих один в одного юнака 
й дівчини [4, с. 86].

Аналізуючи статеві аномалії дитячого 
віку, лікар-гігієніст і педагог О. Віреніус 
виділив чотири групи причин статевих де-
віацій: 1) уроджені (передчасний статевий 
розвиток; ніжність шкіри; так званий нерво-
вий темперамент, при якому дитина відріз-
няється надмірною чутливістю й вразливі-
стю до навколишнього середовища); 2) «ті, 
що знаходяться в ненормальності відправ-
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лень різних органів тіла й у порушенні гі-
гієнічної обстановки» (висока температура 
житла, надмірно теплий одяг; частий дотик 
руки до власних статевих органів; уживан-
ня їжі та напоїв, що збуджують); 3) «невід-
повідне педагогічне оточення» (пестування 
дітей; невдалий вибір товаришів, гуверне-
ра (гувернантки); ледарство, читання амо-
ральної літератури; відвідування вульгар-
них видовищ); 4) патологічного характеру 
(недотримання правил гігієни; покарання 
різками; хронічні застої крові в тазових ор-
ганах унаслідок тривалих класних і домаш-
ніх занять) тощо [2, с. 97–107].

Одночасно О. Віреніус дає рекоменда-
ції щодо боротьби з названими девіація-
ми, вважаючи за необхідне загартовувати 
тілесну й моральну природу дитини; відпо-
відний температурний режим приміщень, 
розумний вибір одягу; харчування без 
збудливих напоїв і пряної їжі; пильний наг-
ляд за поведінкою й моральністю осіб, які 
оточують дитину; певна діяльність, що ви-
магає витрати сил, розумових, моральних 
і фізичних; розваги, відповідні до віку й під 
наглядом старших (гри, прогулянки, екс-
курсії в ліс, відвідування музеїв, виставок, 
фабрик, заводів, концерти, театр, цирк)  
[2, с. 97–107]. 

Активну просвітницьку роботу серед 
матерів і виховательок стосовно здоров’я 
жінки, зокрема профілактики аномалій роз-
витку статевих девіацій у дівчат, проводила 
жінка-лікар жіночої гімназії Е. Дрентельн, 
надаючи рекомендації матерям стосовно 
спостереження та догляду за їхніми діть-
ми («Аномалії розвитку статевого почуття 
в дівчат», 1898; «Лікувати або виховувати?  
Публічна лекція для матерів та виховате-
льок», 1899–1900 тощо).

Питання, яке вирішує Е. Дрентельн, ста-
новить однаковий інтерес як для медиків, 
так і для педагогів, оскільки медична літе-
ратура майже не мала у своєму розпоря-
дженні праць, у яких би всебічно розгля-
далася ця проблема, особливо з погляду 
причин, «що породжують зло». Вивчаючи 
статеві девіації серед хлопців, за її свідчен-
ням, більшість педагогів і батьків залиша-
ється майже в повному «невіданні» віднос-
но статевих девіацій серед дівчат. «А тим 
часом зло це сильно розвинене й між ді-
вчатами, має своєрідний на них вплив і за-
слуговує того, щоб піддатися серйозному 
розгляду» [5, с. 4].

Через фізіологічні причини, свідчить 
Е. Дрентель, у жінок статеві девіації більш 
складні, ніж у чоловіків, оскільки дівчинка 
може збуджувати себе не тільки роздра-
туванням своїх статевих органів, а й роз-
дратуванням грудних залоз, у зв’язку з чим 

у дівчинки спостерігається ще так званий 
мамарний онанізм, невідомий у хлопців.

Серед причини, що зумовлюють розви-
ток зазначених статевих девіацій, Е. Дрен-
тельн називає виродження й спадковість, 
невропатична конституція. 

Статеве почуття представниць першої 
категорії або пригнічене, або надмірно роз-
винене та характеризується пробудженням 
у досить ранньому віці. Єдиним раціональ-
ним заходом щодо таких знедолених істот 
є ретельний нагляд за ними, поміщення їх у 
спеціальні заклади навіть до повної ізоляції 
від здорових дітей. 

Набагато більше значення в практичному 
стосунку мають для нас діти, які мають так 
звану невропатичну конституцію, зазначає 
Е. Дрентельн, у яких зовнішні ознаки виро-
дження слабко виражені або навіть відсут-
ні. Причини, що призводять до вироджен-
ня, складні й глибокі: алкоголізм, сифіліс 
батьків, шлюби між близькими родичами, 
умови життя, що виснажують, а також ре-
зультат неправильного виховання, при яко-
му батьки, вирішуючи, що дитина «нерво-
ва», поблажливо дивляться на її примхи. 

Розглядаючи культурологічний аспект 
у питанні статеворольової соціалізації  
дівчат і виникненням статевих девіацій, 
Е. Дрентельн проводить взаємозв’язок між 
вимогами суспільства щодо моральності 
жінок і чоловіків. 

Якщо умови культурного життя, свідчить 
лікар-гінеколог, підсилювали статеве по-
чуття й сприяли його ранньому прояву, то 
сама культура намагалася зі століття в сто-
ліття паралізувати розвиток цього почуття, 
висуваючи до жінок більш суворі критерії 
моральності, ніж до чоловіків. Вимоги ці, 
доведені до крайнощів, сприяли появі чи-
малої кількості атрофованих жіночих типів, 
у яких абсолютна статева байдужість пов’я-
зана з недорозвиненням статевих органів. 

Тому під час проведення профілактики 
статевих девіацій серед дівчат необхідно 
враховувати умови культурного життя, які 
охопили жінку одночасно з емансипацій-
ним рухом на межі ХІХ–ХХ століть, що, без-
сумнівно, сприяють розвитку й пробуджен-
ню в її свідомості тих сторін, які неминуче 
йдуть урозріз з висунутими їй критеріями 
моральності. 

Отже, головний шлях виховання здоро-
вої молоді жіночої статі, вважає Е. Дрен-
тельн, – це розумно організоване сімейне 
й шкільне середовище: розвиток волі та 
самовладання дівчинок; робота матерів 
над собою задля поєднання гарячої любо-
ві з розумними і твердими вимогами; убе-
рігання дитини від шкідливого замикання 
в собі; дотримання режиму праці та відпо-
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чинку, правильне харчування, чистота тіла, 
ретельний вибір книг для читання, рухливі 
ігри. В окремих випадках за явної аномалії 
статевого почуття вона рекомендує зміну 
сімейної обстановки, подорожі, лікування 
гіпнозом і навіть заміжжя [5, c. 41].

Як свідчили передові вчителі, лікарі, 
громадські діячі (М. Алексєєв, К. Жито-
мирський, Б. Ліберман, Е. Лозинський, 
О. Острогорський, К. Сидорович, І. Сімо-
нов, Д. Смірнов, Г. Трахтенберг та інші), 
чуттєві інстинкти молодих людей зазна-
вали низки зухвалих спокус і ненормаль-
них збуджень: швидкий вплив проституції 
в найрізноманітніших видах, цинічні зразки 
літератури й мистецтва, еротичні вистави 
на сцені, публічний розгул і пияцтво, осла-
блення сімейних зв’язків і неприхована 
розбещеність моралі взагалі. Сукупність 
цих факторів тогочасної дійсності призво-
дила до вкрай сумного явища: підростаюче 
покоління ставало на шлях статевої розпу-
сти вже не тільки в юнацькому, а й у під-
літковому віці, що природно призводило 
до згубних наслідків.

Особливо багатий матеріал дає «Стате-
вий перепис московського студентства», 
що зроблений у 1903–1904 роках за ініці-
ативи приват-доцента М. Членова (матері-
алом йому послугували дані понад 2 тисячі 
відповідей), а також проведений доктором, 
приват-доцентом В. Фавром «Статевий пе-
репис харківських студентів» серед 3 вищих 
чоловічих навчальних закладів м. Харкова. 
Обидві переписи свідчать, що статеве жит-
тя багатьма юнаками починається не тіль-
ки до періоду повного змужніння, а часто й 
до періоду статевого дозрівання, що вкрай 
згубно позначається на здоров’я молоді.  
Ті самі дані, як і повсякденні спостережен-
ня лікарів, говорять і про надзвичайну по-
ширеність такого виду статевої девіації, як 
онанізм [1, с. 400].

Отже, виникала необхідність рішучої бо-
ротьби школи зі статевою розбещеністю 
підростаючого молодого покоління.

Варто звернути особливу увагу на той 
факт, свідчив І. Сімонов, що, на жаль, су-
часна родина в більшості випадків навряд 
чи спроможна із цього важливого питання 
працювати «пліч-о-пліч» зі школою. Тут ми 
мимоволі торкаємося складного й важли-
вого питання – відірваність родини від шко-
ли. Зокрема, з анкет видно, що в родинах 
зовсім не займалися статевим вихованням. 
Батьки або зовсім не говорили про це, або 
відбувалися такими фразами: «Хіба праг-
неш із розуму зійти», «Не засмучуй тата й 
маму»; або, навпаки, так «намагалися ви-
ховувати», що хлопчики навмисно «з моло-
децтва» (всупереч роз’ясненням) бігали в 

публічні будинки; у декількох випадках від-
значене повне потурання з боку батьків («да-
вали гроші на статеві потреби»). Свідчен-
ням того, до яких іноді крайнощів доходили 
турботи батьків, слугує приклад з практики 
одного з вихователів, коли мати – «пере-
дова жінка» – для заохочення успіхів свого 
14-літнього сина найняла для нього мило-
видну покоївку, «яка за додаткову плату до-
ставляла йому відомого роду задоволення. 
Кількість сеансів була прямо пропорційна 
його успішності; за погані оцінки він зовсім 
залишався без задоволення» [10, с. 122].

Указавши на обов’язок школи вести 
боротьбу зі статевою розбещеністю, І. Сі-
монов уважав за потрібне зробити засте-
реження, що під цим поняттям малося на 
увазі лише «онанізм» і «порушення цнотли-
вості» дітьми та підлітками, оскільки суб’єк-
ти, які страждають іншими видами девіацій, 
які нами зазначені вище, підлягають компе-
тенції лікаря-фахівця. 

Епідемія онанізму – саме так, а не інак-
ше, на думку російських педагогів, можна 
було охарактеризувати масштаби поши-
рення цієї сексуальної девіації, опису якої 
присвячені сотні книг і брошур на межі 
XIX–XX століть. У багатьох авторів онанізм 
описується і як статевий порок, і як не-
безпечна хвороба, що негативно впливає 
на фізіологічне, репродуктивне й психічне 
здоров’я дітей. Те, що ця проблема була 
усвідомлена як соціально значима, дово-
дить більшість досліджень, спрямованих 
на її вивчення. Так, у роботі І. Сімонова  
«На шляхах до боротьби зі статевою роз-
бещеністю в школах І й ІІ ступенів» пода-
ється така статистика директора одного 
з інтернатів: із 24 хлопчиків, що вступили  
в 1-й клас навчального закладу (це вік 
10 років), «23 зізналися в тому, що вони 
онаністи», «з 5-го класу онаністи були 
вже рідкісним винятком», тому що у віці 
15–16 років «юнаки починають вступати у 
відносини із жінками» – «це й вік «першого 
падіння» [10, с. 127; 12, с. 13–14]. 

Варто відзначити, що проблема розпу-
сти в середовищі дітей і молоді, яка осо-
бливо гостро хвилювала вітчизняних пе-
дагогів, пояснювалася ними тим, що діти 
стали навчатися в навчальних закладах за-
критого типу – пансіонатах, гімназіях, ка-
детських корпусах, із тривалим перебуван-
ням далеко від родин, що створює умови 
для розбещення молодших дітей старши-
ми. А поширена практика роздільного за 
статтю навчання сприяла появі в  юнаць-
кому середовищі гомосексуальних і «го-
моеротичних» проявів, які неодноразово 
спостерігалися педагогами. Зокрема, І. Сі-
монов пише: «В інтернатах треба звернути 
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особливу увагу на помічену в «перехідному 
віці» в найбільш чуттєвих юнаків схильність 
до переслідування красивих товаришів (да-
ють їм прізвиська «мазочек», «помпонів», 
«інституток», саджають їх на коліна, цілу-
ють)» [10, с. 146]. 

На подібне явище вказує в роботі ні-
мецький учений А. Моль, який виступав 
за спільне навчання в школі хлопчиків і ді-
вчаток, оскільки роздільне навчання, на 
його думку, має своїм наслідком «статеві 
ексцеси», що зустрічаються «в інтернатах, 
на кораблях, у в’язницях і в усіх місцях, де 
особам іншої статі зовсім немає доступу»  
[8, с. 208]. 

Наслідки від занять цим пороком: зна-
чне виснаження нервової системи й психі-
ки; психічна неврівноваженість; неправиль-
на діяльність серця, посилене серцебиття, 
а також сліди згасання інтелектуальної й 
емоційної діяльності; у міміці привертають 
увагу ознаки страху, непевності, нерішу-
чості; в емоційному стосунку переважає 
гнітючий характер, іпохондрія.

Отже, з метою профілактики розповсю-
дження цього пороку в стінах навчального 
закладу для успішного подальшого стате-
вого виховання необхідно під час вступу 
хлопчиків у школу насамперед шкільному 
лікареві й вихователеві ознайомитися з фі-
зичними й моральними якостями майбут-
нього вихованця, одержати від батьків або 
опікунів найдетальніші й відверті відомості 
про дошкільне виховання, гарні й погані 
звички тощо. Під час бесід, радить І. Сімо-
нов, вихователю необхідно бути обереж-
ним, тактовним, ні в якому разі не заляку-
вати вихованця, а, навпаки, підтримувати 
його дух і заспокоювати. 

Вітчизняні та зарубіжні педагоги й лі-
карі майже одноголосно радять, з метою 
сублімації статевого почуття в інше русло, 
зацікавити учнів будь-якою справою, на-
приклад, гуртки за інтересами; доцільно 
поставлене позакласне читання (контроль 
проти обігу серед вихованців книг амо-
рального змісту); організація в школі ручної 
праці тощо.

Доцільно особливо звернути увагу на 
заняття фізкультурою та організацію різно-
манітних ігор, оскільки добре заспокоюють, 
навіть «придушують статевий потяг» «під-
вищені м’язові рухи й саме у формі різних 
ігор та інших тілесних вправ» [10, с. 137].

Одним із суттєвих заходів боротьби 
з онанізмом є, на думку доктора Г. Трахтен-
берга, спільне навчання хлопчиків нарівні 
з дівчатками в школі. Постійне співтовари-
ство, сидіння на одній лаві, щоденні зустрі-
чі й бесіди – усі ці умови не можуть збуджу-
вати статевого почуття, а, навпаки, скоріше 

стримують його в природних нормальних 
межах (доктор Г. Трахтенберг «Статеве пи-
тання в родині й школах», 1913).

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, вивчення проблеми статевих 
девіацій і їх профілактики серед дітей і 
підлітків на межі ХІХ–ХХ століть вияви-
ло необхідність рішучої боротьби школи 
зі статевою розбещеністю підростаючого 
молодого покоління. Відносно цього в пе-
дагогів є дуже дієвий засіб у боротьбі з 
передчасною юнацькою розпустою, який 
полягає в тому, щоб загальним режимом 
школи, загальним ходом її життя збудити 
в юнаках вищі інтереси, які, одержавши 
у свідомості школярів переважне значен-
ня, витиснули б або принаймні послабили 
б статеві інстинкти. Треба опікуватися не 
тим, щоб зовсім придушити статеву при-
страсть, скільки тим, щоб переспрямувати 
її в інше русло, дати страстям, заснованим 
на статевому почутті, інший вихід та інший 
напрям, перетворивши їх в ентузіазм ес-
тетичний, науковий тощо. Жвавий інтерес 
до чистого наукового знання, трудова ат-
мосфера школи, гарний навчальний план, 
який виконується вчителями, що добре 
знають свою справу, – от найкращі засоби 
для боротьби зі статевою розбещеністю 
в період статевого дозрівання.
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РАННЬОЇ  
СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Сташук О.О., викладач кафедри соціальної роботи
КВНЗ «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»

Запорізької обласної ради

У статті розглянуто окремі аспекти досвіду організації ранньої соціальної реабілітації в зарубіжних 
країнах. Акцентовано увагу на соціально-педагогічних характеристиках цього процесу, окреслено роль 
соціального педагога закладів ранньої соціальної реабілітації. Виділено ознаки, притаманні більшості 
розвинених систем раннього втручання (ранньої реабілітації), та сформульовано пріоритетні завдання, 
які потребують нагального вирішення в Україні. Зокрема, наголошено, що потребує доопрацювання 
зміст вищої освіти в галузі підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в системі ранньої 
соціальної реабілітації.

Ключові слова: рання реабілітація, раннє втручання, діти дошкільного віку, особливі потреби, май-
бутній соціальний педагог, міждисциплінарна команда. 

В статье рассмотрены отдельные аспекты опыта организации ранней социальной реабилитации  
в зарубежных странах. Акцентировано внимание на социально-педагогических характеристиках этого 
процесса, уточнена роль социального педагога заведений ранней социальной реабилитации. Выделе-
ны признаки, присущие большинству развитых систем раннего вмешательства (ранней реабилитации), 
и сформулированы приоритетные задачи, требующие неотложного решения в Украине. В частности, 
отмечается, что требует доработки содержание высшего образования в области подготовки будущих 
социальных педагогов к работе в системе ранней социальной реабилитации.

Ключевые слова: ранняя реабилитация, раннее вмешательство, дети дошкольного возраста, осо-
бые потребности, будущий социальный педагог, междисциплинарная команда.

Stashuk O.O. SOCIAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF ORGANIZATION OF THE EARLY  
SOCIAL REHABILITATION IN THE FOREIGN COUNTRIES

Some aspects of the experience of organization of early social rehabilitation in the countries of Europe, 
USA, Byelorussia and Russia are considered in the article. The attention is focused on the socio-pedagogical 
characteristics of this process, the roles of the social teacher of institutions of early social rehabilitation are 
outlined. The author highlighted the features inherent in most developed early intervention systems (early re-
habilitation) and formulated priority tasks that require an urgent solution in Ukraine. In particular, it is empha-
sized that the content of higher education in the field of training future social educators for work in the system 
of early social rehabilitation needs to be finalized.

Key words: early rehabilitation, early intervention, children of preschool age, special needs, future social 
teacher, interdisciplinary team.

Постановка проблеми. Дослідження 
міжнародного досвіду організації ранньої 
реабілітації актуалізувалися нещодавно 
в ракурсі підписання Меморандуму про 
взаєморозуміння для запровадження на-
ціональної платформи раннього втручання 
та вироблення єдиних підходів формуван-
ня в Україні системи раннього втручання 
(13 квітня 2017 р.). Іноземними сторонами 

підписання документа стали Фундація «Soft 
Tulip» (Нідерланди), Європейська асоці-
ація раннього втручання «EURLYAID» і  
ЮНІСЕФ. Міжнародні партнери запропону-
вали до прийняття вихідні положення, які є 
базовими для побудови системи ранньої 
соціальної реабілітації в провідних країнах 
Європи, США, Росії, Японії. Проте питання 
ефективних механізмів їх реалізації в умо-
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вах української системи надання послуг 
залишається відкритим; продовжується на-
укова дискусія щодо доцільного розподілу 
функцій між фахівцями міждисциплінарної 
команди, визначення змісту їх діяльності 
й ключових пріоритетів у контексті сімей-
но-центрованої, міждисциплінарної, міжві-
домчої моделі. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дослідження міжнародного досвіду 
щодо соціально-педагогічних аспектів ор-
ганізації соціальної реабілітації започат-
ковано такими науковцями, як А. Капська, 
С. Миронова, Л. Міщик, В. Нечипоренко, 
Н. Софій, А. Шевцов, З. Шевців та інші.  
Потребують додаткового уточнення питан-
ня змісту діяльності соціального педагога 
в системі надання послуг ранньої соціаль-
ної реабілітації та шляхів його фахової під-
готовки.

Постановка завдання. Мета статті – 
проаналізувати досвід зарубіжних країн 
у ракурсі соціально-педагогічних характе-
ристик процесу ранньої соціальної реабі-
літації; описати міжнародний досвід щодо 
ролі та змісту діяльності соціального педа-
гога закладу системи ранньої соціальної 
реабілітації. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З 1986 р. США, згодом і інші гу-
маністично спрямовані країни розробля-
ють і впроваджують у практику механізми 
функціонування цілісної системи ранньої 
соціальної реабілітації. Щодо термінологіч-
ної єдності, то зазначимо, що в більшості 
Європейських країн, США вживається тер-
мін «раннє втручання», замість уживаного в 
Україні поняття «рання реабілітація». Проте 
розгляд окремих характеристик став для 
нас підставою розглядати їх у контексті 
статті як тотожні. Так, у нормативних єв-
ропейських документах (зокрема Законі 
про раннє втручання, Португалія) поняття 
«раннє втручання» розкрито як таке, що 
включає ранню реабілітацію дітей ранньо-
го та дошкільного віку з психофізичними 
порушеннями і превенцію порушень роз-
витку у випадку, якщо в дитини виявлені 
до цього певні передумови. Раннє втручан-
ня переважно використовується як синте-
зуючий термін для надання педагогічних і 
терапевтичних послуг дітям віком від на-
родження до 3 років, а в деяких країнах до  
6 (7) років [7]. На офіційному сайті плат-
форми Раннього втручання в Україні подано 
таке визначення: «раннє втручання» (англ. 
Early Intervention) – міждисциплінарна сі-
мейно-центрована система допомоги дітям 
раннього віку з порушеннями розвитку та 
дітям груп біологічного й соціального ри-
зику, спрямована на покращення розвитку 

дитини та підвищення якості життя родини 
[9]. Згідно з п. 1.1 Типового положення про 
центр соціальної реабілітації дітей-інвалі-
дів, чинного в Україні з 2015 р., комплекс 
заходів із соціальної реабілітації здійсню-
ється для дітей-інвалідів, а також дітей ві-
ком до 2 років, які мають ризик отримати 
інвалідність і спрямовані на попередження 
(запобігання), зменшення або подолання 
фізичних, психічних розладів, коригуван-
ня порушень розвитку, навчання основних 
соціальних і побутових навичок, розвиток 
здібностей, створення передумов для їх-
ньої інтеграції в суспільство. Сімейноцен-
трованість заходів із ранньої реабілітації 
підкреслено в Концепції ранньої соціальної 
реабілітації в Україні (2000 р.). У документі 
зазначено, що проведення заходів ранньої 
соціальної реабілітації відбувається без 
відриву від сім’ї та передбачає залучення 
батьків, інших членів сім’ї дитини до участі 
в реабілітаційному процесі. Отже, понят-
тя «рання реабілітація», як і поняття «ран-
нє втручання», характеризуються низкою 
спільних ознак, зокрема суб’єктами проце-
су є діти від 0 до 6 (7) років з порушеннями 
розвитку (діти-інваліди) й діти, у яких вияв-
лено загрозу розвитку порушень, а також 
їхні батьки, що активно впливають на зміст 
і якість послуг. Саме на підставі вищеозна-
ченого нам видається доцільним у контек-
сті статті вживати терміни «раннє втручан-
ня» та «рання реабілітація» як тотожні.

Узагальнення досвіду окремих здобут-
ків і результатів наукових досліджень пе-
ріодично публікують у фахових виданнях. 
Зокрема, у статті «Раннє втручання для 
дітей з порушеннями розвитку» авторів 
J.M.H. De Moor, B.T.M. van Waesberghe, 
J.B.L. Hosman, D. Jaeken and S. Miedema 
(1993) подано складники системи раннього 
втручання, які сьогодні визнані та взяті за ос-
нову більшістю країн ЄС. Окрім цього, в ній 
вперше розкрито дефініції, ключові концеп-
ції, цільові групи, шляхи взаємодії й фінан-
сування системи раннього втручання в дер-
жавному та міждержавному значенні [15]. 

Зміст і методичне забезпечення окре-
мих аспектів організації раннього втручан-
ня розробляли також S.W. Barrett (2000); 
G. Dawson, S. Rogers, J. Munson, M. Smith, 
J. Winter, J. Greenson, A. Donaldson, 
J. Varley (2010); C. J. Dunst (2004); R. Fewell, 
B. Deutscher (2004); S.M. Grantham-
McGregor, C.A. Powell, S.P. Walker, J.H. Himes 
(1991); M.J. Guralnick (2011); S.J. Meisels, 
J.P. Shonkoff (2000); F. Peterander (2003); 
A.I. Pinto, C. Grande, C. Aguiar, I.C. de 
Almeida, I. Felgueiras, J.S. Pimentel, 
A.M. Serrano, L. Carvalho, M.T. Brandгo, 
T. Boavida, P. Santos, P. Lopesdos-Santos 
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(2012); J. Woods, S. Kashinath, H. Goldstein 
(2004). Педагогічний ракурс реалізації 
завдань ранньої реабілітації здійснили 
L. Kagan, J. Michelle (2000); S.J. Meisels, 
J.P. Shonkoff (2000).

Питання впливу сім’ї на ефективність 
процесу ранньої реабілітації актуалізували 
P. Hauser-Cram, M. Warfield, J. Shonkoff, 
M. Krauss, C. Upshur, A. Sayer (1999); 
M. Ketelaar, A. Vermeer, P. Helders, H. Hart 
(1998); J. Heckman, (2006); G. Mahoney, 
G. Boyce, R. Fewell, D. Spiker, C. Wheedon, 
C. Torres, J. Buceta (1998); C. Trivette, 
C. Dunst, D. Hamby (2010).

Ефективність системи ранньої соціальної 
реабілітації (раннього втручання) за різними 
показниками вивчали L. Azzi-Lessing (2009); 
D.B. Bailey, J. Braithwaite and D. Mont (2009); 
K. Hebbeler, D. Spiker, A. Scarborough, 
S. Mallik, L. Nelson (2005); U. Bronfenbrenner 
(1974); M.J. Guralnick (1998); P. Hauser-
Cram, M. Warfield, J. Shonkoff, M. Krauss 
(2001); K. Hebbeler, D. Spiker, S. Mallik, 
A. Scarborough, R. Simeonsson (2003); 
G. Mahoney, F. Perales (2005); M. Pretis 
M. (2010); A.M. Serrano, J. Boavida (2011); 
J. Ziviani, R. Feeney, S. Rodger, P. Watter 
(2010).

Розглянемо досвід зарубіжних країн 
(провідних Європейських країн, США, Ро-
сії, Республіки Білорусь, Японії тощо) спо-
чатку з погляду ключових ознак ефективної 
системи раннього втручання на рівні дер-
жави, а потім сконцентруємо увагу на со-
ціально-педагогічних аспектах розбудови 
цієї системи. 

Однією з основних ознак, що характе-
ризує країни зі сталим процесом раннього 
втручання (ранньої реабілітації), є загаль-
нодержавний характер прийняття рішень 
щодо запровадження системи раннього 
втручання (в т. ч. нормативний супровід цих 
рішень). Так, одна з перших у світі країн, 
яка здійснила системний державний підхід 
до організації раннього втручання, – США, 
на рівні Конгресу країни в 1986 р. прийняла 
рішення про необхідність розроблення ско-
ординованої, міждисциплінарної, міжвідом-
чої програми служб раннього втручання 
(USA Public Law 99–457, Part H). Частина С 
Закону про освіту осіб з обмеженими мож-
ливостями (IDEA) окреслює низку вимог, які 
забезпечують загальнодержавний характер 
цієї системи: доступ до програм реабіліта-
ції всім дітям, які відповідають установле-
ним критеріям; призначення губернатором 
кожного Штату відповідальної структури 
для реалізації завдань раннього втручання, 
яка фінансується тощо [5]. У 1994 р. розро-
блено модель раннього втручання в Порту-
галії, яка стала основою закону, що ство-

рив нормативно-правову базу для раннього 
втручання. Закон установлює необхідність 
формування координаційних структур,  
до складу яких на всіх рівнях повинні вхо-
дити представники системи охорони здо-
ров’я, освіти, а також соціального захисту у 
співпраці з приватними інститутами систе-
ми соціальної солідарності. 

Від 1974 р. розбудовується система 
раннього втручання в Німеччині, яка довгий 
час була представлена паралельною діяль-
ністю центрів соціальної педіатрії та служб 
раннього втручання. У 1992 р. діяльність цих 
установ була скоординована на законодав-
чому рівні, зокрема у GStruktG Art. 1, § 119 
SGB V и § 4 FrьhV зазначено, що лікування 
в центрах соціальної педіатрії (надрегіо-
нальних установах) спрямовується на дітей 
з тяжким чи хронічним характером захворю-
вання, які не можуть отримувати необхідні 
послуги за місцем проживання. Ці заклади 
повинні підтримувати тісний зв’язок із цен-
трами раннього втручання (місцевими ре-
гіональними установами). У цьому моменті 
зауважимо, що більшість систем раннього 
втручання (США, Швеція, Німеччина, Біло-
русія тощо) побудовані саме з урахуванням 
принципу різнорівненості (два або три рів-
ні): перший рівень забезпечує дітей з пору-
шеннями розвитку реабілітаційними послу-
гами, максимально наближеними до місця 
проживання, і другий рівень, у рамках якого 
дітям зі складними вадами надаються пе-
реважно стаціонарні послуги віддалено від 
їхніх будинків.

Загальнодержавний характер прийняття 
рішень і їх нормативне представлення за-
безпечує міжвідомчість і скоординованість 
служб надання ранньої практичної допомо-
ги. Так, у США в кожному штаті обираєть-
ся відповідальна структура щодо реалізації 
завдань раннього втручання: система охо-
рони здоров’я, система освіти, система со-
ціального захисту. Наведемо приклад шта-
ту Меріленд, у якому система, розроблена 
на частині С IDEA, називається Maryland 
Infants and Toddlers Program (MITP) (Про-
грама для немовлят і дітей, які починають 
ходити). Ця всебічна система охоплює 
увесь штат і координується департамен-
том освіти штату Меріленд і відділом спе-
ціальної освіти/послуг з раннього втручан-
ня; методичну підтримку надає Університет 
Джонса Хопкінса та Центр технологій в 
освіті. Кожна з 24 юрисдикцій штату здійс-
нює програму MITP, координуючи послуги, 
які надаються освітніми, соціальними за-
кладами, закладами охорони здоров’я та 
приватними організаціями. Усі послуги в 
рамках програми надаються безкоштовно: 
у будинку, в місцевому будинку дитини або 
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в центрі домашнього денного догляду; в 
бібліотеках, центрах відпочинку, на ігрових 
площадках; у місцях, куди батьки й діти від-
правляються для відпочинку або отримання 
допомоги. Пропонована програма виконує 
посередницькі та інформаційні функції [10].

Реабілітаційні функції в США виконують 
також лікарні: реабілітаційні клініки, відді-
лення ранньої реабілітації великих лікарень 
або послуги надаються в рамках оренди 
окремих стаціонарних ліжок (перевага по-
лягає в наступності подальшого лікуван-
ня, тому що хворі після виписки з такого 
стаціонару залишаються на амбулаторно-
му лікуванні в того самого лікаря, що веде 
також амбулаторний прийом). Традиційно 
діяльність американських лікарів «фізичної 
медицини й реабілітації» здійснюється між 
стаціонаром та амбулаторією, крім того, 
вони надають консультативну допомогу 
в лікарнях [6].

Модель раннього втручання Португалії 
розроблена в 1994 р. міжвідомчою комісі-
єю, до складу якої ввійшли представники 
з Міністерств охорони здоров’я, соціально-
го захисту й освіти. Відповідно до прийня-
того ними рішення, система раннього втру-
чання в державі включає такі структури: 
національну координаційну комісію, в яку 
входить по 2 представники кожного мініс-
терства; 5 регіональних підрозділів, члени 
яких призначаються відповідними мініс-
терствами; 149 місцевих команд раннього 
втручання [5].

Регламентований міжвідомчий підхід ле-
жить в основі системи ранньої реабілітації 
в Республіці Білорусь. Система має тристу-
пеневу структуру та координується трьома 
міністерствами: освіти, охорони здоров’я, 
труда й соціального захисту, діяльність 
яких поєднана завдяки міжвідомчим уго-
дам, нормативним документам і керівним 
принципам. Міністерства здійснюють керів-
ництво своїми регіональними комітетами 
та управліннями, які розробляють програ-
ми для міст і районів. Усі урядові заклади 
об’єднує одна комп’ютерна система, яка 
подає дані й дає можливість швидкого про-
грамного моніторингу та обліку. Поліклініки 
по всій країні є відправною точкою у вияв-
ленні й наданні послуг з раннього втручан-
ня. Різноманітні узгодження між міністер-
ствами дають батькам можливість вільно 
обирати потрібні служби для отримання 
послуг. Служби, які реалізують завдання 
раннього втручання, репрезентовані таким 
закладами, як Центри раннього втручання 
на базі поліклінік; дитячо-підліткові пси-
хоневрологічні диспансери та відділення; 
Центри медичної реабілітації й реабіліта-
ційні відділення в поліклініках і лікарнях; 

будинки дитини; центри корекційно-розви-
вального навчання та реабілітації («Центри 
розвитку»), дошкільні заклади й інтегровані 
дошкільні заклади [3, с. 31–58].

У Росії базами створення служби ранньої 
допомоги є заклади охорони здоров’я (ди-
тячі лікарні, поліклініки, будинки дитини), 
освіти (центри психолого-педагогічного та 
медико-соціального супроводу, дошкіль-
ні освітні заклади) й соціального захисту 
(центри соціальної допомоги сім’ї, центри 
реабілітації дітей і підлітків з обмеженими 
можливостями), а також недержавні неко-
мерційні організації. Служби раннього втру-
чання рідко діють як самостійні структури, 
частіше як структурні підрозділи (відділен-
ня, кабінети) вже наявних закладів та ор-
ганізацій. У багатьох організаціях послуги 
з раннього втручання здійснюються фахів-
цями за сумісництвом. Міжвідомчість і ско-
ординованість послуг раннього втручання в 
межах повноважень забезпечує недержав-
ний освітній заклад «Санкт-Петербурзький 
інститут раннього втручання» (ІРАВ).

На окрему уваги заслуговує прозора 
система виявлення сімей, які потребують 
включення до програм раннього втручан-
ня. Наприклад, у США задіяний такий ме-
ханізм: будь-хто (медпрацівник, соціальний 
педагог, приватна особа або самі батьки 
чи члени сім’ї), у кого виникнуть підозри 
в тому, що дитина відчуває труднощі роз-
витку, може направити її в Державну си-
стему раннього втручання (State’s early 
intervention system), яка оцінює, чи відпові-
дає розвиток дитини критеріям включення 
в програму раннього втручання, у разі під-
твердження призначається відповідальна 
особа та розробляється план індивідуаль-
ного розвитку дитини [9]. Із досвіду Білору-
сі стає зрозумілим, що найбільш вдалими 
є системи направлення до служб раннього 
втручання, які забезпечуються максималь-
но широкими критеріями надання послуг 
дітям, що дає можливість найбільшого ви-
користання ресурсу держави щодо запобі-
гання інвалідизації суспільства [3, с. 31–58].

Законодавче забезпечення системи 
раннього втручання, її міжвідомче регулю-
вання розкриває широкі можливості для 
задіяння соціально-педагогічних ресурсів 
громади. Зокрема, мова йде про організа-
цію широкої, розгалуженої кампанії із залу-
чення громадського та приватного сектору 
для реалізації завдань раннього втручання, 
а також організацію волонтерських рухів та 
активізацію особистісної ініціативи членів 
громади. Про ефективність соціально-пе-
дагогічної діяльності в цьому напрямі може 
свідчити досвід зарубіжних країн. Прикла-
дом може слугувати розгалужена діяльність 
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дитячого фонду ЮНІСЕФ як спеціалізованої 
структури ООН, що відкрив своє представ-
ництво в Україні в 1997 р. та фінансуєть-
ся за рахунок добровільних внесків окре-
мих осіб, підприємств, фондів та урядів. На 
окрему увагу заслуговує діяльність фунда-
ції «Soft Tulip» (Нідерланди), яка є міжна-
родною мережевою організацією, що реа-
лізує проекти з підвищення якості життя й 
соціальної інтеграції людей з особливими 
потребами відповідно до Конвенції ООН 
про права осіб з особливими потребами. 
Організація активно реалізує різноманітні 
проекти в  Україні з 2006 року. Впливовою 
серед європейської спільноти з раннього 
втручання є також Європейська асоціація 
раннього втручання «EURLYAID» – органі-
зація, до членів якої входять різноманітні 
за фахом спеціалісти й батьки дітей з по-
рушеннями в розвитку. Організація здійс-
нює активні інтервенції в реабілітаційний 
простір України та істотно впливає на ста-
новлення системи надання ранніх послуг 
у державі.

Окрім міжнародних недержавних фон-
дів та організацій, у США і європейських 
країнах функціонують численні громадські 
утворення на рівні держави й окремої гро-
мади. Наприклад, у США такі організації 
можна умовно поділити на дві групи: осо-
бистісна ініціатива членів громади (власни-
ки будинків, які забезпечують догляд осіб 
з інвалідністю) та благодійні/громадські 
організації, які здійснюють діяльність за 
рахунок державних фондів і пожертвувань 
окремих громадян. У Німеччині також функ-
ціонує симбіоз державних (урядових, мі-
ністерських організацій) і шести найбільш 
впливових благодійних позадержавних ор-
ганізацій, які працюють скоординовано та 
часто запускають спільні проекти. Їхня ді-
яльність істотно впливає на якість надання 
послуг раннього втручання в країні. Бені-
та Ейзенгардт, реабілітаційний педагог і 
член громадського об’єднання «Menschen 
Kind» у Берліні, висловлює бачення щодо 
ролі громадських асоціацій у загальній сис-
темі послуг з ранньої реабілітації: «Велика 
кількість сімей з  дітьми, які мають складні 
порушення розвитку, стикаються з пробле-
мою комплексного отримання медичної, 
терапевтичної, освітньої, соціальної допо-
моги. Сім’ї цих дітей витрачають багато зу-
силь, щоб отримувати різні типи послуг, які 
б відповідали їхній конкретній ситуації та 
комплексу їхніх потреб. Саме тут відіграють 
важливу роль громадські організації, які пе-
ребирають на себе окремі функції з коорди-
нації та надання допомоги» [18, с. 10–12].

Інший позитивний досвід демонструє 
Північна Ірландія, в якій працюють числен-

ні служби раннього дитинства, більшість 
із яких не є державними. Однією з най-
більш відомих організацій такого типу є 
NIPPA (Northern Ireland PreSchool Provision 
Association), яка заснована в 1965 р. та охо-
плює своєю роботою більше ніж 33% дітей 
раннього віку. Вона опікується проблемами 
надання послуг батькам у створенні най-
більш сприятливих умов для повноцінного 
розвитку дитини на різних етапах її життє-
діяльності [2].

Гідний уваги приклад Швейцарії, в якій 
Фонд раннього втручання активно співпра-
цює із закладами реабілітації та фінансує 
їхню роботу. Зокрема, у тандемі з дитячою 
психіатричною клінікою Базельського уні-
верситету успішно реалізується програма 
«Mifne» для дітей з розладами аутистич-
ного спектру [20]. Досить успішно в цьо-
му ракурсі також діє Білоруська асоціація 
дітей-інвалідів, яка відіграє ключову роль 
у Республіці Білорусь у роботі з громадою, 
консультуванні та підтримці сімей, які вихо-
вують дітей з особливими потребами [3].

Соціально-педагогічний характер сис-
тем раннього втручання визначається його 
ключовою ідеєю, яка полягає в розвитку 
дитини з особливим потребами як функцій-
но самостійного та повноцінного члена су-
спільства. У більшості країн з розвинутою 
системою раннього втручання визначено, 
що провідними цілями раннього втручан-
ня є сприяння благополуччю дитини, по-
кращення здатностей дитини виконувати 
завдання, які постають у щоденному жит-
ті, забезпечення максимальної активності 
й участі дитини в щоденних життєвих ситу-
аціях. При цьому розвиток у дитини здатно-
сті брати участь у різноманітних соціальних 
ситуаціях, її функціональна самостійність 
розглядається як найбільш значуща мета 
програм допомоги сім’ї та дитині. Як відмі-
чає Л. Самарина, сучасні програми ранньо-
го втручання характеризуються функційною 
спрямованістю, орієнтацією на природне 
середовище дитини, максимальним залу-
ченням сім’ї та спрямованістю на підви-
щення її компетентності в питаннях розвит-
ку дитини [11]. 

Так, Доктор Koike, президент Національ-
ного центру реабілітації дітей з обмеже-
ними можливостями в місті Токіо (Японія) 
визначив, що цільовою детермінантою ді-
яльності закладу реабілітації є «розкриття 
потенціалу кожної дитини повністю настіль-
ки, наскільки це можливо, для того щоб 
дитина могла ввійти в суспільство та жити 
повноцінним корисним життям» [21]. Д. Ар-
гіропоулос, італійський дослідник, підкрес-
лює, що актуальності набуває така орга-
нізація освітньо-розвивального контексту, 
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який здатен максимально спростити авто-
номність кожної дитини [1, с. 24].

Російські дослідники пропонують змісти-
ти фокус уваги з поняття «розвиток» на по-
няття «якість життя», відповідно, завданням 
раннього втручання є покращення (чи під-
тримка) якості життя родини та позитивна 
динаміка в розвитку дитини в трьох галузях: 
соціальної взаємодії, розвитку конкретних 
навичок і знань; участі в соціальному житті 
[12].

В. Фтенакіс, директор інституту ран-
ньої педагогіки Баварії (Німеччина) окрес-
лює зміст ранньої та дошкільної освіти че-
рез набуття дітьми цього вікового періоду 
«компетенцій до дії в соціальному контек-
сті» (соціальних навичок, цінностей і ком-
петенції орієнтації, здатності та бажання 
брати на себе відповідальність, можливість 
і готовність до демократичної участі в со-
ціальному житті; компетенції управління 
змінами і труднощами; стійкість тощо) [16]. 
Г. Киндерман і Т. Димпл подали бачення 
щодо постнатального розвитку дитини, яка 
перебуває під впливом факторів ризику 
для її здоров’я. Серед переліку необхідних 
заходів автори визначили ранній психосо-
ціальний розвиток, який здійснюється фа-
хівцями відповідної кваліфікації [13].

У програмі «Від народження до 5 штату 
Меріленд» цілі раннього втручання сфор-
мульовані так: розвиток позитивних соці-
ально-емоційних навичок, а також здатно-
сті дитини до задоволення її потреб. При 
цьому в програмі підкреслено, що послуги 
раннього втручання орієнтовані на підтрим-
ку розвитку дитини та її введення в життя 
сім’ї й суспільства. 

Широке поле для реалізації соціаль-
но-педагогічних завдань розкривається та-
кож у контексті міждисциплінарного, комп-
лексного підходу до організації раннього 
втручання (ранньої реабілітації). Вітчизняні 
дослідники (В. Нечипоренко, А. Шевцов та 
інші), аналізуючи моделі комплексної реа-
білітації в зарубіжних країнах, зазначають, 
що для більшості з них характерно комп-
лексне розуміння процесів реабілітації та 
розвитку дитини з особливими освітніми 
потребами, який включає, окрім фізич-
ної, психічної та освітньої, ще й соціаль-
ну та соціально-педагогічну складову [8].  
Так, згідно із законодавством Великої 
Британії, держава гарантує комплексні 
послуги для дітей, тому батькам не по-
трібно шукати різних фахівців, оскільки у 
випадку раннього втручання формується 
багатопрофільна команда, до складу якої 
входять фахівці в галузі освіти, охорони 
здоров’я та соціальних послуг, що співп-
рацюють в інтересах дітей. 

Завдання комплексної реабілітації в 
США виконуються в повному обсязі че-
рез реалізацію низки спеціальних програм 
з використанням ресурсів тих інституцій, 
які є на території певного штату. Напри-
клад, Центр розвитку та реабілітації дитини 
(CDRC) реалізує свої пріоритетні завдання 
по всій території штату Орегон у клінічних 
відділеннях дитячих лікарень. Комплексна 
реабілітація дітей реалізується за такими 
напрямами: консультативний режим, комп-
лексна реабілітація дитини міждисциплі-
нарною командою фахівців, розроблення 
індивідуального плану. Провідними завдан-
нями Центру раннього дитинства як струк-
турного компонента CERC (Дитячого центру 
діагностики та реабілітації, розташованого 
в коледжі ім. Альберта Ейнштейна (США)) 
є комплексні втручання індивідуально-
го та групового характеру [14]. Основою  
діяльності центру дитячої неврології в Япо-
нії «Національний центр реабілітації дітей  
з обмеженими можливостями» в місті То-
кіо є розуміння того, що арсенал медичних 
заходів не задовольняє потреби дітей з ін-
валідністю, оскільки для комплексної реа-
білітації необхідне впровадження психосо-
ціальних професійних підходів [21]. 

Соціально-педагогічні аспекти раннього 
втручання чітко викремлюються в діяльності 
центрів соціального обслуговування Респу-
бліки Білорусь, які надають послуги із сі-
мейної терапії, консультування, підтримки 
та навчання батьків, що виховують дітей із 
порушеннями й затримками розвитку. Від-
значимо, що специфіку їхньої діяльності зу-
мовлюють особливості сімей: схильність до 
стресу, пов’язаного з вихованням дитини з 
особливими потребами, а також із бідністю, 
зловживання психоактивними речовинами 
та складні життєві обставини тощо. Фахів-
ці центрів соціального обслуговування ко-
ординують діяльність із закладами систе-
ми Міністерств освіти й охорони здоров’я. 
Окрім цього, центри виконують функції ре-
сурсних закладів щодо надання потрібної 
допомоги в реалізації завдань раннього 
втручання. З погляду ресурсних закладів 
у Німеччині розглядаються центри ранньо-
го втручання, фахівці яких можуть надава-
ти, зокрема, систематичну консультативну 
допомогу. Так, M.R. Textor та A. Bostelmann 
зазначають, що комплексна робота з до-
шкільниками, які відчувають певні труднощі 
розвитку, відбувається в рамках команди, 
до складу якої обов’язково входять батьки, 
педагоги, соціальні педагоги та/або спів-
робітники центрів раннього втручання [17].

Соціально-педагогічний характер має 
також домашнє візитування як ключовий 
компонент системи раннього втручання, 
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завданнями якого є пристосування сере-
довища до потреб дитини; підбір і створен-
ня розвивального, навчального й ігрового 
матеріалу; розвиток соціально важливих 
навичок засобами домашніх ресурсів; мо-
делювання взаємовідносин у сім’ї дитини 
з особливими потребами. 

Тренінг і консультації сім’ї, візити до-
дому; спеціальна освіта батьків; адапта-
ція немовляти до довкілля й організація 
адекватної потребам немовляти довкілля 
(occupational therapy) визначені як пріори-
тетні також для служб раннього втручання 
в Північній Ірландії [2].

В рамках міждисциплінарної команди 
важливого значення набуває особа – ко-
ординатор послуг, який обирається для 
координування надання послуг з раннього 
втручання та інтеграції сім’ї в цей процес; 
завідування особистою справою сім’ї. Ок-
рім цього, координатор вільно володіє за-
конодавчими нормами й розуміє природу 
процесу, що дає йому змогу виконувати 
соціально-педагогічну функцію. 

Соціально-педагогічним аспектом ран-
нього втручання є забезпечення наступно-
сті змісту й засобів реабілітації. Низка до-
слідників (А. Шевцов та інші) відзначають 
цінність системи, яка забезпечить особі 
з  особливими потребами безперервність 
отримання послуг від народження до похи-
лого віку [4]. В. Нечипоренко, аналізуючи 
досвід низки країн Азії та Африки (Китай, 
Куба, Домініканська Республіка тощо), до-
ходить висновку, що представлена в цих 
країнах система общинних реабілітаційних 
послуг, що охоплюють контингент дітей до-
шкільного віку, не відповідає реальним по-
требам цих дітей, оскільки закінчення про-
грами реабілітації означає для них зупинку 
в розвитку здатностей до повноцінної со-
ціалізації в межах свого суспільства. Саме 
тому в більшості ефективних систем ран-
нього втручання (США, Німеччина, Порту-
галія тощо) особлива увага надається «пе-
реходам» – організованій системі заходів, 
спрямованих на підготовку дитини та її сім’ї 
до переведення в інший заклад, у якому 
буде продовжено виконання індивідуальної 
програми розвитку.

У зв’язку з означеним вище актуалізу-
ється питання підготовки фахівців, здатних 
працювати в системі раннього втручання. 
Тут мова йде не про здатність конкретних 
вузьких фахівців виконувати професійні 
обов’язки, а про їхню готовність працюва-
ти в контексті міждисциплінарної, сімей-
но-центрованої моделі надання послуг. Такі 
фахівці мають знати особливості типового 
та атипового розвитку дітей раннього й 
дошкільного віку, повинні вміти проводити 

оцінку рівня розвитку, розробляти та здійс-
нювати програми раннього втручання в різ-
них галузях розвитку. У зарубіжних країнах 
простежується декілька шляхів підготовки 
таких фахівців. 

У США раннє втручання здійснює пер-
сонал, який пройшов необхідне навчання 
й отримав відповідну кваліфікацію, – пред-
ставники різних дисциплін, включаючи спе-
ціальних педагогів, психологів, соціаль-
них працівників, фізіотерапевтів, лікарів, 
медичних сестер тощо. Як правило, таку 
підготовку здійснюють, окрім вищих і спе-
ціальних навчальних закладів, центри та 
інститути, які займаються питаннями ран-
ньої реабілітації. Наприклад, завданнями 
дитячого центру діагностики та реабіліта-
ції (CERC), який розташований у коледжі 
ім. Альберта Ейнштейна (США), є прове-
дення міждисциплінарного навчання, про-
ведення наукових досліджень і створення 
зв’язків між університетами за допомогою 
різного роду пропагандистських заходів. 
Одним із провідних завдань центру є під-
готовка широкого спектру фахівців з пси-
хології та педагогіки через виділення спе-
ціальних стипендій студентам педагогічних 
вишів, організацію семінарів і конференцій 
тощо. Інший приклад – Дитяча програма 
зорової реабілітації штату Західна Вірджи-
нія (США), яка, окрім основних напрямів 
роботи, містить також програму «Mentor», 
що передбачає освіту, навчання й технічну 
допомогу висококваліфікованим фахівцям 
з метою їх залучення до реалізації реабіліта-
ційних програм. Одним із напрямів діяльно-
сті Національного центру реабілітації дітей 
з обмеженими можливостями в місті Токіо 
є Ryouiku-Kenshusho (навчальні курси для 
аспірантів і фахівців, які працюють з дітьми 
з обмеженими можливостями здоров’я). 

Підготовка кадрів є важливим питанням 
у розвитку системи раннього втручання 
в Португалії. Першим кроком у цьому про-
цесі було створення загальних концепту-
альних рамок і філософії раннього втру-
чання для представників різних відомств. 
До 1994 р. розроблені магістерські курси 
в університетах та інших навчальних закла-
дах, а також програми підвищення квалі-
фікації фахівців. Важливу роль у розвитку 
навчальних програм відіграло створення 
Національної асоціації раннього втручання, 
оскільки вона координує процес підвищен-
ня кваліфікації фахівців раннього втручання 
в Португалії. 

Функцію підготовки фахівців до роботи 
в міждисциплінарних командах центрів ран-
нього втручання в Росії виконує недержав-
ний освітній заклад «Санкт-Петербурзький 
інститут раннього втручання» (ІРАВ). Осо-
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бливостями освітніх програм, які пропонує 
освітній заклад, є такі: спільне навчання 
фахівців різних профілів з метою форму-
вання в них єдиного розуміння цілей ран-
нього втручання; навчання на базі інституту 
відбувається в робочий час фахівців служб 
раннього втручання, є безкоштовним; після 
місячного лекційного курсу, практики ран-
нього втручання здійснюється щотижневе 
відвідування супервізії [5]. 

Ще однією можливістю навчання фахів-
ців є їх стажування в міждисциплінарних 
командах зарубіжних країн. Так, фахів-
ці центру медичної реабілітації «Тонус» в 
м. Брест (Республіка Білорусь) протягом 
півтора року успішно проходили стажуван-
ня в Німеччині в Міжнародній академії реа-
білітації та розвитку Мюнхена. 

Соціальних педагогів для роботи в між-
дисциплінарній команді раннього втручан-
ня готують у США, Німеччині, Ірландії, Пор-
тугалії, Росії та інших країнах. У документі 
«Специфікації для міждисциплінарних цен-
трів раннього втручання» (Баварія, лютий 
2005 року) окреслено функції соціальних 
педагогів, які працюють у цих центрах, і 
зміст їхньої діяльності. Зокрема, зазначе-
но, що соціальний педагог центру раннього 
втручання повинен мати вищу педагогічну 
освіту. Ключовими видами діяльності цього 
фахівця є такі:

1. Відкриті консультативні послуги. Со-
ціальний педагог бере участь в організації 
першої зустрічі із сім’єю, знайомиться з 
дитиною та історією її хвороби; знайомить-
ся із сімейною історією, розкриває сутність 
раннього втручання та окреслює комплекс 
заходів, які можуть бути запропоновані 
сім’ї в рамках програми. Окрім цього, фа-
хівець надає інформацію про інші варіан-
ти отримання допомоги та визначає шляхи 
подальшої співпраці.

2. Діагностика й соціально-педагогічний 
супровід процесу втручання. Соціальний 
педагог бере участь у діагностиці загаль-
ного розвитку дитини, а також здійснює 
вузькоспеціальну діагностику: досліджує 
умови навколишнього середовища, сімей-
ного оточення, психосоціального стану та 
соціально-економічного стану, досліджує 
реабілітаційні ресурси сім’ї, особливості 
взаємин дитина-сім’я, визначає систему 
підтримки; з’ясовує можливості фінансу-
вання; накреслює план реабілітації та шля-
хи його впровадження.

3. Соціально-педагогічний супровід, ре-
абілітація й консультування батьків. Соці-
альний педагог здійснює соціально-педа-
гогічну роботу в неблагополучних сім’ях і 
сім’ях з багатопрофільними проблемами; 
організує роботу із сусідніми соціальними 

системами та мережами; організує робо-
ту груп самодопомоги; здійснює системні 
соціально-педагогічні інтервенції; планує 
й здійснює заходи з інтеграції дитини та 
її сім’ї в соціальне середовище; здійснює 
кризове втручання; організує взаємодію 
й консалтинг. Окрім цього, соціальний пе-
дагог організує такі консультації: консуль-
тації з питань кризи та конфліктів; сімейне 
консультування, психосоціальне консульту-
вання для сімей в умовах бідності; юридич-
ні консультації. Фахівець також надає про-
позиції щодо надання інституціалізованої 
допомоги тощо [19]. 

Отже, огляд міжнародного досвіду дав 
змогу з’ясувати, що процес організації 
ранньої соціальної реабілітації в зарубіж-
них країнах визначається окремими соці-
ально-педагогічними аспектами, зокрема 
соціально-педагогічний характер має орга-
нізація розгалуженої кампанії із залучення 
громадського та приватного сектора; спря-
мування завдань раннього втручання на 
розвиток дитини з особливим потребами 
як функційно самостійного та повноцінно-
го члена суспільства; включення соціаль-
но-педагогічного компонента в комплекс 
ранніх міждисциплінарних послуг; забез-
печення наступності змісту й засобів соці-
альної реабілітації. Окрім цього, нами ви-
ділено ознаки ефективної системи ранньої 
реабілітації (раннього втручання) на рівні 
держави, а саме: загальнодержавний ха-
рактер прийняття рішень і нормативне їх 
забезпечення; міжвідомчість і скоордино-
ваність служб надання ранньої практичної 
допомоги; чітка система виявлення сімей, 
які потребують включення в програми ран-
нього втручання, а також розгалужена си-
стема підготовки фахівців різних профілів, 
які готові працювати в закладах раннього 
втручання. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Аналізуючи отримані результати з по-
зиції вітчизняного досвіду організації ран-
ньої соціальної реабілітації, зазначимо, що, 
незважаючи на окремі нормативно-правові 
акти, що регулюють надання послуг у цій 
галузі, ми ще не можемо говорити про 
побудову цілісної системи раннього втру-
чання, яка дасть змогу дітям і їхнім бать-
кам відчувати себе захищеними та вчасно 
отримувати якісну допомогу. Пріоритетни-
ми завданнями в цьому контексті є актив-
на нормотворча діяльність держави щодо 
міжвідомчої координації системи надан-
ня послуг і формулювання ключових соці-
ально-педагогічних детермінант ранньої 
допомоги, визначення ролі громадського 
сектору в цьому процесі, а також фахова 
підготовка спеціалістів, які здатні працю-
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вати в цій системі та надавати якісні по-
слуги. Зокрема, мова йде про готовність 
майбутніх соціальних педагогів до роботи 
в системі ранньої соціальної реабілітації, 
адже соціально-педагогічні аспекти ран-
нього втручання зумовлюють нагальну по-
требу в підготовці фахівців саме цього про-
філю. Це зумовлює потребу в розробленні 
відповідних програм навчання майбутніх 
фахівців на рівнях «бакалавр»/«магістр» і 
включення їх у навчальні плани ВНЗ. Окрім 
цього, гостро стоїть питання про якісну ме-
тодичну підтримку соціальних педагогів, які 
вже працюють у системі ранньої соціальної 
реабілітації та створення центрів підвищен-
ня кваліфікації.

Наша подальша робота в означеній про-
блематиці буде здійснюватись у напрямі 
розроблення програми підготовки майбут-
ніх соціальних педагогів до роботи в цен-
трах ранньої соціальної реабілітації.
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В основу написания статьи было положено определение В.П. Делии о сущности профессионализа-
ции как процессе, предполагающем наличие компонентов и имеющем ряд особенностей. Каждый из 
указанных в определении компонентов был рассмотрен в соответствии с этапами возрастного развития 
индивида, выделенными в монографии Е.А. Климова. Среди этих этапов: этап допрофессионального 
развития; этап развития в период «выбора профессии»; этап развития в период профессиональной под-
готовки и дальнейшего становления профессионала. Этап допрофессионального развития, включаю-
щий стадию предыгры, стадию игры, стадию овладения учебной деятельностью, был рассмотрен нами 
в соответствии с положениями, представленными в классическом труде Б.Д. Эльконина. Для каждого 
из этапов был определен спектр игр, которые усиливают эффективность процесса профессионализа-
ции.

Ключевые слова: индивид, игра, игровые технологии, профессионализация, этапы возрастного раз-
вития.

Підґрунтям для написання статті стало визначення В.П. Делії про сутність професіоналізації як про-
цесу, що передбачає наявність компонентів і має ряд особливостей. Кожен із зазначених у визначенні 
компонентів був розглянутий нами відповідно до етапів вікового розвитку індивіда, виділених у моно-
графії Є.О. Клімова. Серед цих етапів: етап допрофесійного розвитку; етап розвитку в період «вибору 
професії»; етап розвитку в період професійної підготовки і подальшого становлення професіонала. 
Етап допрофесійного розвитку, що включає стадію предігри, стадію гри, стадію оволодіння навчаль-
ною діяльністю, був розглянутий нами відповідно до положень, представлених у класичній праці Б.Д. 
Ельконіна. Для кожного з етапів був визначений спектр ігор, що підсилюють ефективність процесу 
професіоналізації.

Ключові слова: індивід, гра, ігрові технології, професіоналізація, етапи вікового розвитку.

Zhukova O.A. APPLICATION OF GAME TECHNOLOGIES AT VARIOUS STAGES OF PROFESSION-
ALIZATION OF INDIVIDUALS

The article is based on the definition of V.P. Delia of the essence of professionalization as a process contain-
ing various components. Each component indicated in the definition was examined in the article in connection 
with the stages of the individual's development at different ages, identified in the monograph by E.A. Klimova. 
Among these stages there are the stage of pre-professional development; the stage of development during the 
“selection of profession”; development during the period of professional training and further development of 
a professional. The stage of pre-professional development, including the stage of pre-game, the stage of the 
game, and the stage of mastering the educational activity was examined by us in accordance with the provi-
sions presented in the classic work of B.D. Elkonin. For each stages we identified the a range of games that 
enhance the effectiveness of the process of professionalization.

Key words: individual, game, game technologies, professionalization, stages of development at different 
ages.

Постановка проблемы. Выбор профес-
сии всегда сопряжен с процессом профес-
сионального самоопределения личности. 
В условиях рыночных отношений перед ин-
дивидом открыты широкие возможности, 
предполагающие свободу выбора профес-
сиональной деятельности. Выбор может 
иметь как единственный, так и множествен-
ный характер. Он предопределен рядом 

объективных и субъективных факторов, сре-
ди которых: престижность профессии; воз-
раст индивида; уровень его образования; 
социальный статус; уровень материального 
достатка; склонности и способности; уро-
вень социальных притязаний и информиро-
ванности; ценностные ориентации субъекта 
профессиональной деятельности; жизнен-
ные цели, планы и перспективы.
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Анализ публикаций. Различные аспек-
ты профессионализации были представ-
лены в трудах классиков педагогической 
и психологической наук, современных оте-
чественных и зарубежных ученых.

Так, в исследованиях К.К. Платонова 
и  Г.Г. Голубева [16, с. 96] указано на необ-
ходимость целенаправленного формиро-
вания педагогом у обучаемых профессио-
нальных способностей как основы будущей 
профессиональной деятельности.

Труды Е.И. Головахи ценны практически-
ми рекомендациями по организации про-
фессиональной ориентации учащихся, ее 
органической взаимосвязи с ценностными 
ориентациями и жизненными перспекти-
вами молодежи, рационального поведения 
и эмоциональных особенностей личности  
[4, с. 124].

Анализ работ И.С. Кона позволяет сфор-
мировать целостное представление о со-
циально-психологических особенностях 
подросткового возраста и юношества. 
В контексте рассмотрения и анализа ос-
новных тенденций развития общества 
автором определено соотношение инди-
видуальных и возрастных особенностей, 
указано их место в системе личностного, 
а в дальнейшем и профессионального раз-
вития индивида [10, с. 4].

Главной идеей научных изысканий 
А.Г. Маклакова [11] является рассмотре-
ние человека как субъекта труда и объекта 
научного познания. Опираясь на периоди-
зацию этапов, данную в работе Е.А. Кли-
мова [7], ученый дает характеристику этим 
этапам в контексте изучения методологи-
ческих и организационных основ профес-
сионального отбора. Исследуя вопросы 
профпригодности, он акцентирует внима-
ние на целесообразности постоянной ра-
боты сотрудников над собой с целью даль-
нейшего профессионального роста.

Учитывая, что знакомство с миром про-
фессий начинается с раннего детства, 
особого внимания заслуживают исследо-
вания процесса развития дошкольников 
в игре, представленные в классическом 
труде Б.Д. Эльконина [20]. Анализ форм 
игровой деятельности детей позволяет со-
временным исследователям выявить зако-
номерности формирования элементарных 
трудовых умений у данной возрастной ка-
тегории.

В контексте заявленной темы исследо-
вания следует обратить внимание на труд 
С.В. Овчинниковой [13], в котором указано 
на важность и необходимость своевремен-
ности действий по воспитанию старше-
классника, нацеленного на личностное и 
профессиональное самоопределение, по-

средством использования игровых техно-
логий в рамках организации и проведения 
профориентационной работы.

Анализ трудов А.В. Батаршева [1], 
Е.А. Власовой [3], Е.В. Ковалевой [8], 
Н.Н. Никитиной [12], Э.Р. Саитбаевой [18] 
указывает на значимость проблемы про-
фессионального самоопределения для 
учителя, преподавательская и воспита-
тельная деятельность которого имеет на-
правленность на процесс профессиональ-
ного самоопределения его воспитанников. 
Актуальность данных исследований объяс-
няется тем, что позиция самого педагога, 
как субъекта профессионального труда с 
высоким уровнем общекультурной и специ-
альной подготовки, оказывает влияние на 
позицию и процесс развития способностей 
к профессиональному самоопределению 
тех, кого он обучает и воспитывает.

Несмотря на широкое освещение во-
просов, связанных с процессом профес-
сионального самоопределения личности, 
недостаточное внимание уделяется про-
блеме использования субъектами профес-
сионального труда современных техноло-
гий, которые усиливают эффективность 
этого процесса. Указанное обстоятельство 
и обусловило выбор темы нашего иссле-
дования.

Цель статьи состоит в том, чтобы на ос-
новании анализа основных теоретических 
положений, лежащих в основе подходов 
к изучению процесса профессионализа-
ции, осветить роль, возможности и значе-
ние игровых технологий на каждом из эта-
пов развития личности.

Изложение основного материала. 
Профессионализация личности является 
одной из актуальных задач функционирова-
ния современного общества. Процесс его 
дальнейшего развития детерминирован 
процессами развития каждого конкретного 
индивида, являющегося субъектом соци-
ального действия и взаимодействия.

Понимая развитие как «процесс пере-
хода из одного состояния в другое, более 
совершенное» [14, с. 558], приводящий 
к позитивным изменениям в сознании и са-
мосознании индивида, его мировоззрении, 
отношении к окружающему миру, следует 
сделать акцент на том, что движущей си-
лой развития субъекта является деятель-
ность, «в которой осуществляется усвоение 
личностью заданных социальных ролей»  
[15, с. 496]. Следствием ролевого пове-
дения, как отправной точки отсчета лич-
ностного развития, регулируемого об-
щественными нормами (правилами), и 
обусловленного характером деятельности, 
является преобразование и проектирова-
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ние деятельности в ситуации выбора, где 
проявляются воля, склонности, интересы, 
способности индивида (в том числе про-
фессиональные), формируется индивиду-
альный жизненный стиль.

Исходя из определения профессионали-
зации как «процесса становления профес-
сионала», который включает в себя «выбор 
человеком профессии с учетом своих соб-
ственных возможностей и способностей; 
освоение правил и норм профессии; фор-
мирование и осознание себя как профес-
сионала, обогащение опыта профессии за 
счет личного вклада, развитие своей лично-
сти средствами профессии и др.» [5, с. 9], 
 мы предлагаем рассмотреть каждую из 
указанных составляющих в соответствии  
с этапами возрастного развития индивида.

Возрастные этапы развития индивида 
как субъекта труда были выделены в тру-
де Е.А. Климова [7; 15, с. 496]. Среди этих 
этапов: этап допрофессионального раз-
вития; этап развития в период «выбора 
профессии»; этап развития в период про-
фессиональной подготовки и дальнейшего 
становления профессионала.

Этап допрофессионального развития 
включает три стадии: стадию предыгры, 
стадию игры, стадию овладения учебной 
деятельностью. Дадим характеристику ка-
ждой из указанных стадий.

Стадию предыгры (или стадию «раннего 
детства», включающую интервал от рожде-
ния ребенка до 3 лет) характеризуют дей-
ствия взрослых, направленные на развитие 
ребенка, и действия детей, чаще всего од-
нообразные, отрывочные, непоследова-
тельные и нелогичные. Эти действия еще 
не предполагают воспроизводство со-
циальных отношений во взаимодействии 
взрослого и ребенка. Данная стадия ха-
рактеризуется предметной манипулятив-
ной деятельностью ребенка с игрушками. 
Логика развития действий ребенка пред-
полагает переход от однообразных мани-
пуляций с предметом (предметами) к дей-
ствиям, имеющими связь между собой.

В контексте нашего исследования ста-
дия игры может быть описана в соответ-
ствии с уровнями развития игровой дея-
тельности, выделенными Д.Б. Элькониным 
в главе «Развитие игры в дошкольном воз-
расте» [20, с. 197–316].

Стадию игры (или стадию «дошкольного 
детства» от 3 до 7-8 лет) отличает соче-
тание игровых действий ребенка с пред-
метами с выполнением ими определенной 
роли. По сравнению со стадией предыгры 
характер игровых действий носит оттенок 
соответствия реальности, их количество 
увеличивается и становится более разно-

образным. Логика действий играющего 
определяется последовательностью опе-
раций и процедур, копируемых ребенком 
из реальной жизни. На этой стадии ре-
бенок постепенно осуществляет переход 
от объективного подражания действиям  
до осознания роли и функций, которые не-
обходимо выполнять в соответствии с при-
нятой на себя ролью [20, с. 224].

Для этой стадии развития индивида 
характерен следующий спектр игр: пред-
метно-манипулятивные (игры с перено-
сом одних значений предметов на другие, 
игры с полной реальностью предметов), 
ролевые, а также их модификации (игры 
в самих себя, во взрослых и в товари-
щей; игры с нарушением последователь-
ности действий при выполнении ребенком 
роли; игры с нарушением смысла роли)  
[20, с. 227, с. 236].

Суть предметно-манипулятивных игр 
состоит в том, что в игре ребенок выпол-
няет бытовые действия (например: возит, 
варит). В процессе игры с овладением им 
определенной ролью (например: водитель, 
повар) путем имитации действий пред-
ставителей той или иной профессии про-
являются социальные отношения в связи 
с функциями, которые принимает на себя 
играющий ребенок.

Игры в самих себя предполагают, что 
ребенок остается в игре самим собой и  
в игровой форме выполняет задания взрос-
лого.

Игры во взрослого предусматривают 
осознание ребенком характера действий 
взрослого, которого он должен сыграть.

Игры в товарищей нацелены на выделе-
ние ребенком главных (типичных) черт сво-
их друзей, действия которых необходимо 
вычленить и проиграть.

Во всех этих играх подчеркивается ре-
альность ситуации и отношений между 
людьми в повседневной жизни, которые 
наблюдал ребенок и которые ему следу-
ет воссоздать (изобразить в игровом дей-
ствии).

Значение игр с нарушением последова-
тельности действий (например, игра с на-
рушением последовательности действий 
воспитателя [20, с. 238] или действий вра-
ча [20, с. 241]) очевидно: ребенок воссоз-
дает реальную область действительности 
в игровом масштабе; указывает на ошибки 
детей в выполнении алгоритма действий 
представителя той или иной знакомой ему 
профессии вследствие установления со-
ответствия между реальными и игровыми 
действиями; не только воспроизводит от-
ношения между людьми в ходе проигрыва-
ния роли на основе правил, действующих 
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в той или иной сфере деятельности чело-
века, а и устанавливает систему отноше-
ний с играющими сверстниками; соотносит 
свои действия с принятой на себя ролью.

Ценность игр с нарушением смысла 
роли (например, кондуктор ведет трамвай, 
а водитель продает билеты) [20, с. 248], 
в которых сознательно нарушаются отно-
шения между действиями-функциями и ро-
лью, состоит в том, что ребенок: осущест-
вляет вхождение в роль в соответствии 
с функциями, предначертанными этой ро-
лью; реализует в таких играх различные 
типы отношений; выделяет противоречия 
между отведенной ему ролью и способом 
действий, несоответствующим для этой 
роли; учится принимать новые способы 
действий; осознает и высказывает соб-
ственное отношение к той роли, которая 
была проиграна им (предназначена ему) 
в игре.

Согласно убеждениям Д.Б. Эльконина 
«на первой стадии (3-5 лет) основным со-
держанием игры являются социальные по 
своей направленности предметные дей-
ствия, соотносимые с логикой реальных 
действий; на второй (5-7 лет) – социальные 
отношения между людьми и общественный 
смысл их деятельности, соотносимые с 
реальными отношениями между людьми»  
[20, с. 247]. Автор приходит к выводу о том, 
что осознанное отношение «я – роль» нахо-
дит свое выражение лишь во второй поло-
вине дошкольного возраста, когда ребенок 
частично отождествляет себя с тем индиви-
дом, функции которого он воспроизводит в 
игре, подвергая критике либо свою игру, 
либо игру своих товарищей [20, с. 230].

Подводя итог сказанному, следует от-
метить, что на данной стадии в ходе дей-
ствий, выполняемых ребенком в разноо-
бразных играх, происходит воссоздание 
реальности особыми игровыми приемами 
и средствами. Ребенок закрепляет прави-
ла поведения, которые являются отраже-
нием реальной картины мира и отношений 
внутри этого мира. Происходит развитие 
его сознания «от отождествления себя 
с другим к отделению себя от другого» 
[20, с. 258], а также формирование уме-
ний играющего следовать отведенной ему 
роли и правилам поведения, характерным 
для нее, вопреки возникающим ситуатив-
ным импульсивным желаниям.

Соблюдение правил игры и умение ре-
бенка следовать им в соответствии с воз-
ложенной на себя ролью является одним 
из показателей готовности к школьному 
обучению, а проявление воли и характера, 
развитие устойчивости в следовании пра-
вилам игры вопреки собственным желани-

ям станут залогом успеха при выполнении 
им функциональных обязанностей, сопря-
женных с определенным видом професси-
ональной деятельности в будущем.

На стадии овладения учебной деятель-
ностью (или стадии «младшего школьно-
го детства» от 7-8 до 11-12 лет) игровые 
действия ребенка подчинены логике. Они 
отражают его отношение к игре, приня-
той на себя роли, другим игрокам и их ро-
лям. Стадия характеризуется переходом 
от ролевых игр, как основной формы вза-
имодействия детей дошкольного возраста, 
к сюжетным играм с заданными правила-
ми, позволяющими регламентировать де-
ятельность школьников. Помимо сюжетных 
игр велика роль двигательных и дидакти-
ческих игр. Они оказывают значительное 
влияние на процесс формирования здоро-
вого образа жизни ребенка и его ценност-
ных взглядов, представлений и убеждений.  
Их нацеленность на развитие у воспитанни-
ков умственной активности, лежащей в ос-
нове овладения тем или иным предметом, 
окажет благотворное влияние на выбор 
будущим субъектом труда той предмет-
ной области, которая станет для ребенка 
профильной. Таким образом, на данной 
стадии игра является мощным средством 
формирования положительного отношения 
к различным видам труда и трудовой дея-
тельности в целом.

Этап развития в период «выбора про-
фессии» (проектирования профессио-
нального «старта» и жизненного пути) 
включает стадию оптанта, затрагивающую 
подростковый возраст, и раннюю юность 
[7]. Эта стадия характеризуется усвоением 
воспитанниками системы общественных 
ценностей, дальнейшим формировани-
ем представлений о будущей профессии, 
попытками планирования своего дальней-
шего жизненного пути в соответствии с из-
бранной профессией на основе имеющих-
ся у учащихся задатков и способностей. 
В этот период «формируются информаци-
онные основы моральной, социальной, а, 
следовательно, и профессиональной на-
правленности личности» [11, с. 57].

На этом этапе подготовка воспитанников 
к осознанному и самостоятельному выбору 
профессии происходит в системе тесного 
взаимодействия и сотрудничества учащих-
ся с педагогическим коллективом школы.

Педагог, как один из субъектов профес-
сионального труда, деятельность которого 
характеризуется достаточным уровнем об-
щекультурной и профессиональной компе-
тентности:

1) изучает особенности личности воспи-
танника;
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2) выявляет склонности, интересы, по-
требности и возможности обучаемых;

3) определяет способности ребенка 
к тому или иному виду трудовой деятель-
ности;

4) организовывает комплекс меропри-
ятий по допрофессиональной подготовке 
учащихся;

5) определяет задачи, формы, методы 
профориентационной работы с детьми;

6) взаимодействует с различными соци-
альными институтами (семья, государство, 
учреждения профессионального образова-
ния) с целью осознанного выбора ребенком 
той или иной профессии [1; 3; 8; 12; 18].

Одной из главных его задач в процессе 
проведения профориентационной работы 
с учащимися является использование таких 
педагогических форм, средств, методов и 
приемов, которые позволяют не только вы-
явить заинтересованность ребенка в той 
или иной профессии, а и скоординировать с 
ней собственные способности, ценностные 
ориентации и жизненные планы [4, с. 124].

Включенность учащихся в систему ра-
боты школы по их подготовке к сознатель-
ному выбору профессии чаще всего про-
исходит посредством профинформаций и 
профконсультаций [9, с. 124].

Мы рассматриваем профинформацию 
как составляющую профпросвещения. 
Профпросвещение, в свою очередь, как 
одна из форм профориентации, включаю-
щая профпропаганду, предполагает «при-
влечение внимания молодежи к тем нуж-
ным обществу и государству профессиям, 
в которых отмечается недостаток кадров, и 
формирование у нее интересов и стремле-
ний к этим профессиям» [16, с. 156]. Фор-
ма подачи информации об этих профессиях 
может быть разной. Наш опыт показывает, 
что наибольшей популярностью у школь-
ников пользуются кинофильмы, телепе-
редачи, видеоролики, игровые тренинги. 
Визуализация процессов, характерных для 
представителей той или иной профессии, 
производит сильное впечатление на детей, 
оставляет у учащихся яркие эмоции и пе-
реживания. С их помощью стихийное вли-
яние среды (друзей, знакомых, родителей) 
уравновешивается целенаправленным воз-
действием на ребенка, побуждая его дать 
оценку увиденному и услышанному. После 
представления школьникам информации 
о различных профессиях целесообраз-
но «включить» в работу игровые техноло-
гии: это могут быть викторины, где детям 
предстоит дать ответы на поставленные 
педагогом вопросы, шарады, кроссворды, 
разнообразные задания в игровой форме, 
КВН. Таким образом, игра может высту-

пать в качестве средства мотивации на вы-
бор профессии, развивающего склонности 
и способности учащихся, стимулирующего 
их интерес к приобретению знаний о раз-
личных видах профессиональной деятель-
ности.

Профконсультация как «система пси-
хологических, педагогических и медицин-
ских мероприятий» [16, с. 158] нацелена на 
оказание помощи учащимся в осознанном 
выборе ими будущей профессиональной 
деятельности на основе выявления и оце-
нивания их способностей.

Акцент на педагогической составляю-
щей профконсультации обращает внима-
ние на методы педагогического исследо-
вания, которыми пользуется педагог для 
анализа, изучения и оценки результатов 
собственной деятельности по организации 
и проведению профориентационной рабо-
ты с учащимися. Они нацелены на изуче-
ние способностей и возможностей воспи-
танников, проявляющиеся в деятельности. 
С их помощью учитель может составить 
представление об уровне самопознания 
и самооценки ребенка, о сформированно-
сти у него образа «Я», степени рефлексии 
относительно своих действий и пережива-
ний по поводу информации о той или иной 
профессии.

Использование различных форм педа-
гогического взаимодействия и сотрудни-
чества с включением игровых технологий 
[13] позволяют педагогу придать процессу 
профессионального самоопределения це-
ленаправленный характер, а также активи-
зировать процессы самоорганизации, са-
мопознания и самовоспитания школьников.

Этап развития в период профессиональ-
ной подготовки и дальнейшего становле-
ния профессионала включает несколько 
стадий: стадию профессиональной подго-
товки, стадию адаптанта, стадию интерна-
ла, стадию мастерства, стадию авторите-
та, стадию наставничества [7].

Стадия профессиональной подготов-
ки, как правило, затрагивает возраст от  
15-18 до 16-23 лет, когда воспитанником 
уже сделан выбор учебного заведения. На 
этой ступени происходит процесс развития 
профессиональных качеств, структуриру-
ется их система, формируется профессио-
нальная пригодность [11, с. 58]. Этой фазе 
присущи следующие процессы: освоения 
и присвоения индивидом системы цен-
ностных представлений и ориентаций, ха-
рактерных для данной профессиональной 
общности; приобретения знаний, умений, 
навыков в области профильной специаль-
ности; дальнейшего формирования и раз-
вития профессиональных способностей.
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Среди факторов, которые оказывают 
благоприятное воздействие на формиро-
вание профессиональных способностей на 
этой стадии, можно выделить следующие 
[16, с. 97]: 

1) планомерная организация учебно- 
воспитательной деятельности;

2) достаточный уровень ее материаль-
но-технического обеспечения;

3) прочная связь теоретических положе-
ний с практикой, имеющей систематиче-
ский характер;

4) организация деятельности конкрет-
ного педагога и всего педагогического 
коллектива в целом, предполагающая сти-
мулирование активности и самостоятель-
ности обучаемых;

5) создание ситуаций успеха в процессе 
выполнения учебной и производственной 
работы.

Действенным средством стимуляции 
интереса к профессиональной деятельно-
сти являются игровые технологии. Стадию 
профессиональной подготовки характери-
зуют следующие направления игр: профо-
риентационные, игры-тесты на исследова-
ние своих возможностей и способностей, 
игры на развитие соответствующих ка-
честв, имитационные и творческие, социо-
культурные, игры на сотрудничество, пси-
хологические игры, спортивные игры и др. 
[19, с. 44]. Использование игр создает 
благоприятные условия для раскрытия ха-
рактера поведения студента как будущего 
специалиста, освещает степень эффектив-
ности его взаимодействия в системе «че-
ловек – человек», «человек – профессио-
нальная среда».

Также игровые технологии помогают 
активизировать познавательную деятель-
ность учащихся в процессе професси-
ональной подготовки. Так, наблюдение 
педагога за процессом применения и от-
работки учащимися полученных знаний 
в ходе выполнения ими разнообразных 
тренировочных упражнений (операцион-
ных, комплексных), имеющих профессио-
нальный контекст, заложенный в игровой 
форме, позволяет ему определить степень 
усвоения учебного материала, выявить 
ошибки в действиях обучаемых и сплани-
ровать совместную работу по их коррек-
ции и преодолению. Раскрепощенная ат-
мосфера игры позволяет преподавателю 
обнаружить незнание теоретических поло-
жений, недопонимание процессов или по-
следовательности выполнения действий, 
неразвитость характерных профессио-
нальных навыков. Послеигровая рефлек-
сия [6], предполагающая анализ выполняе-
мых в процессе игры действий и приемов, 

нацеливает (побуждает) субъектов обра-
зовательного процесса находить причины 
неточностей и ошибок, вскрывать причи-
ны неудачных действий, определять даль-
нейшую траекторию развития индивида.

Благодаря использованию игровых тех-
нологий обучение студентов происходит 
в активной форме. Усвоение учебного ма-
териала осуществляется на всех уровнях: 
знакомства, репродукции, полноценных 
знаний, трансформации [17, с. 312], ка-
ждому из которых соответствуют знания- 
знакомства, знания-копии, знания-умения 
и знания-трансформации [2]. Раскрепо-
щенная обстановка и атмосфера игры по-
зволяют студентам усваивать, присваивать 
и оттачивать имеющийся и приобретаемый 
в процессе учебно-профессиональной 
деятельности опыт. Таким образом, про-
цесс обучения сориентирован не столько 
на акт запоминания большого объема ин-
формации, сколько на приобретение тех 
компетенций, которые составляют основу 
результатов обучения, предполагающих 
знание процессов и процедур, а также уме-
ние применять их здесь и сейчас при ре-
шении конкретной задачи, лежащей в поле 
профессиональной деятельности.

Использование игровых технологий 
на стадии профессиональной подготовки 
обеспечивает:

1) студентоцентрированный подход 
в процессе приобретения профессиональ-
ных навыков;

2) взаимодействие субъектов образова-
тельного процесса (преподаватель – сту-
дент; студент – студент) в игровой среде;

3) интеграцию навыков, приобретенных 
студентами в процессе изучения профиль-
ных дисциплин с навыками социального 
взаимодействия;

4) сочетание игровой среды и реальных 
условий, в которых происходит процесс 
приобретения и оттачивания опыта, кото-
рый может быть полезен в последующей 
профессиональной деятельности;

5) минимальный риск повторения ошиб-
ки в будущем за счет воссоздания профес-
сионального контекста и проигрывания не-
однозначных ситуаций;

6) устойчивую связь между процессом 
формирования профессиональных компе-
тенций (по предметной области в зависи-
мости от избранного студентом профиля) 
и ключевых компетентностей.

Таким образом, игровые технологии 
можно назвать своеобразным коридором, 
соединяющим процесс обучения в ВУЗе 
с  реальной профессиональной деятельно-
стью и таким образом облегчающим про-
цесс превращения знаний в опыт.
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Стадия адаптанта [7; 11, с. 58] пред-
полагает вхождение в новую социальную 
роль, ознакомление с трудовым коллек-
тивом, условиями профессиональной де-
ятельности, функциональными обязанно-
стями. Она характеризуется возможным 
несоответствием между характером и спо-
собами деятельности в учебном заведении 
с реальными условиями производственной 
среды. Роль игровых технологий на этой 
стадии состоит в том, что они могут высту-
пить для адаптанта средством саморегуля-
ции и самопознания, помогающим молодо-
му специалисту соответствовать принятым 
для данной профессиональной общности 
нормам и включиться в производствен-
ный процесс. Их использование помогает 
влиться в коллектив, ознакомиться со сво-
ими функциональными обязанностями, из-
учить процедуру или последовательность 
необходимых действий для решения важ-
ных производственных задач, корректи-
ровать действия с целью выработки соб-
ственного стиля поведения в соответствии 
с традициями коллектива. Выполняя функ-
ции ознакомления, расслабления и кор-
рекции, они помогают мотивировать адап-
танта на дальнейший профессиональный 
рост.

На последующих стадиях (интернала, 
мастера, авторитета и наставника) роль 
игровых технологий состоит в повышении 
уровня профессионализма субъектов тру-
да, сплоченности членов трудового коллек-
тива, объединении их усилий при решении 
важных производственных задач. Предла-
гаем дать детальную характеристику ка-
ждой из указанных стадий для определе-
ния возможностей игровых технологий.

На стадии интернала [7; 11, с. 58] ра-
ботник является полноправным членом 
профессионального сообщества, глубоко 
вникшим в суть профессиональной дея-
тельности. Он обладает широким спектром 
мировоззренческих, морально-этических 
и профессиональных качеств; принимает 
взвешенные решения, основанные на зна-
нии производственных процедур, функ-
циональных обязанностей и полномочий; 
справляется с решением поставленных 
производственных задач; умеет выявлять 
предупреждать проблемы и работать над 
их разрешением в избранной им сфере 
труда; может четко планировать, органи-
зовать собственную деятельность, дать 
оценку ее результатам, прогнозировать 
возможные последствия.

Спектр игр, применяемых на этой ста-
дии, достаточно разнообразен: игры-ас-
социации; игры-интерпретации; игры-дис-
куссии; игры-модификации.

Они имеют нацеленность на развитие 
и  совершенствование навыков воспро-
изведения, дублирования, интерпретации 
информации; установления четких вза-
имосвязей между явлениями и фактами 
в сфере избранной производственной де-
ятельности; построения моделей систем 
и отношений, альтернативных существую-
щим в данной сфере труда.

На стадии мастера [7; 11, с. 58] человек 
проявляет себя как «квалифицированный 
работник в какой-нибудь производственной 
области», как «специалист, достигший вы-
сокого искусства в своем деле» [14, с. 293].  
Он владеет необходимыми приемами и тех-
никами, которые базируются на приобре-
тенных ранее знаниях и умениях. Его высо-
копроизводительный труд характеризуют 
сноровка и опытность. В основу создания 
конечного продукта им могут быть положе-
ны неординарные идеи. В своей деятель-
ности он использует различные методики 
и технологии, в том числе и авторские.  
В процессе обучения молодых сотрудни-
ков мастер сообщает необходимую инфор-
мацию, нацеливает на усвоение способов 
и приемов работы, а также на овладение 
действенными в данной сфере методика-
ми. Во время выполнения производствен-
ных задач он дает оценку и комментарии 
происходящему, рекомендации по испол-
нению, сам демонстрирует необходимые 
приемы работы. Его компетентность и вир-
туозность в решении производственных 
задач нацеливает и сотрудников на твор-
ческое выполнение заданий.

На этой стадии уместными будут игры на 
предупреждение конфликтных ситуаций; 
выявление лидерских качеств; оценивание 
профессиональных качеств, с помощью ко-
торых можно выяснить степень удовлетво-
ренности /неудовлетворенности работой.

Стадия авторитета [7; 11, с. 58] пред-
полагает высокий уровень мастерства. 
Индивид владеет суммой знаний, умений 
и навыков, которые характеризуют его как 
компетентного работника. Его отличают: 
широкая информированность в решении 
производственных задач, стремление к ос-
воению нового, наличие креативных идей, 
высокий уровень самоорганизации, актив-
ное взаимодействие с членами коллекти-
ва. Благодаря своему авторитету индивид 
может вовлечь сотрудников в решение 
ряда вопросов, оказать им необходимую 
помощь. Предлагая множество подходов 
к решению поставленной задачи, он дает 
толчок развитию творческой деятельности 
сотрудников.

В контексте спектра решаемых задач 
на данной стадии целесообразными будут 
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игры на совершенствование навыков орга-
низовывать, планировать, проектировать, 
обобщать, интегрировать, эксперименти-
ровать.

Стадия наставничества [7; 11, с. 58] 
предусматривает владение человеком бо-
гатейшим опытом в области избранной им 
профессии. Он совершенствует свои про-
фессиональные навыки и может оказать по-
мощь другим, менее опытным работникам. 
Его характеризуют высокий уровень про-
фессионализма и корпоративной культу-
ры, компетентность в решении задач, стоя-
щих перед членами трудового коллектива. 
Он: принимает непосредственное участие 
в процессах профессиональной адаптации 
молодых сотрудников; обеспечивает инте-
грацию работников в профессиональное 
сообщество; содействует их личностному 
и профессиональному развитию; работа-
ет над созданием и укреплением команды 
профессионалов – мастеров своего дела; 
консультирует и дает необходимые советы.

Применение игровых технологий воз-
можно для осуществления наставничества 
для:

1) новых сотрудников, находящихся 
на стадии адаптантов;

2) сотрудников, находящихся на стадии 
мастера и стадии авторитета (ведь они при 
оказании должного наставничества будут 
вести коллектив к новым победам и свер-
шениям).

Сами наставники, непрерывно работаю-
щие над повышением собственного уровня 
профессионализма, могут принимать уча-
стие в различных игровых тренингах, орга-
низованных другими наставниками.

Использование игровых технологий 
на этом этапе, с одной стороны, может 
быть связано с решением каких-либо кон-
кретных производственных задач, с другой 
стороны, их внедрение сориентировано 
на укрепление командного духа. Палитра 
игр может быть достаточно разнообраз-
ной: игры на знание традиций коллектива, 
производственных процессов, функцио-
нальных обязанностей работников, тим-
билдинг.

Принимая во внимание тот факт, что 
на этапе допрофессионального развития 
происходит приобщение ребенка к миру 
профессий, то два последующих этапа 
характеризуются процессами непосред-
ственного выбора профессии и усвоения 
конкретных трудовых навыков как одних из 
важных компонентов становления и даль-
нейшего развития личности, которые мо-
гут носить разновременной, нелинейный 
характер. В силу указанных обстоятельств 
палитра применяемых игр достаточно ши-

рока и многообразна по сравнению с пер-
вым этапом.

Так, в целом, для периода профессио-
нальной деятельности актуальны игры на 
самопознание (игры-тесты), игры-коррек-
ции, игры на развитие профессиональ-
ных качеств (имитационные, ролевые, 
деловые, организационно-деятельност-
ные), игры-релаксации, игры-развлечения, 
спортивные игры, командные игры и др.

Как для периода учебно-профессио-
нальной, так и для периода непосред-
ственной профессиональной деятельности 
возможно использование сквозных игр. 
Это игры на развитие психологического 
комплекса (разновидностей мышления, 
внимания, памяти, эмоций, воображения); 
игры на развитие социально-адаптивного 
комплекса (наработка тактик и стратегий 
общения); развлекательные и досуговые; 
комплексные игры-праздники; игры-релак-
сации; настольные игры; спортивные игры 
(игры-поединки, групповые игры, команд-
ные и т.д.) [19, с. 44]. Все они нацелены на 
формирование, развитие и использование 
личностью своих возможностей на разных 
стадиях профессионального самоопреде-
ления.

Спектр применяемых игр в зависимости 
от их направленности на каждой из ста-
дий, характеризующих этапы профессио- 
нализации индивида, представлен нами  
в табл. 1.

Подводя итог всему, сказанному выше, 
следует отметить, что:

1) игровые технологии являются неотъ-
емлемой частью каждого из представлен-
ных этапов: этапа допрофессионального 
развития; этапа развития в период «выбо-
ра профессии»; этапа развития в период 
профессиональной подготовки и дальней-
шего становления профессионала;

2) на этапе допрофессионального раз-
вития с помощью игры происходят сле-
дующие процессы: знакомства ребен-
ка с миром профессий и формирования 
элементарных трудовых умений; усвоения 
и интериоризации социальных норм, при-
нятых в обществе посредством воспро-
изведения детьми характера социальных 
отношений в зависимости от выполняемой 
ими роли и функций;

3) на этапе развития в период «выбора 
профессии» игровые технологии в боль-
шей мере сориентированы на процессы 
активизации интереса к будущей профес-
сиональной деятельности;

4) на этапе развития в период профес-
сиональной подготовки и дальнейшего 
становления профессионала заявленные 
технологии выступают важным средством 
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Таблица 1
Спектр применяемых игр в зависимости от их направленности на каждой  

из стадий, характеризующих этапы профессионализации индивида
Стадии, характеризу-

ющие этап Направленность игр Спектр игр

І. Этап допрофессионального развития
1. Стадия предыгры 

(от рождения до 3 лет)
предметная манипулятивная дея-
тельность ребенка с игрушками предметные игры

2. Стадия игры  
(от 3 до 7-8 лет)

игра – средство знакомства и 
усвоения элементарных трудовых 

навыков

предметно-манипулятивные (игры 
с переносом одних значений 

предметов на другие, игры с пол-
ной реальностью предметов); ро-
левые, а также их модификации: 
игры в самих себя, во взрослых и 
в товарищей; игры с нарушением 
последовательности действий при 
выполнении ребенком роли; игры 

с нарушением смысла роли;
переход от предметных к ролевым 

играм
3. Стадия овладения 
учебной деятельно-

стью (от 7-8 до 11-12 
лет)

игра – средство формирования 
положительного отношения к раз-
личным видам труда и трудовой 

деятельности в целом 

переход от ролевых к сюжетным 
играм, играм с правилами;

подвижные игры, дидактические, 
творческие

ІІ. Этап развития в период «выбора профессии»

1. Стадия оптанта  
(подростковый возраст 

и ранняя юность)

игра – средство мотивации на 
выбор профессии, развивающее 

склонности и способности учащих-
ся, стимулирующее их интерес к 

приобретению знаний о различных 
видах профессиональной деятель-

ности;
игра – средство активизации про-
цессов самоорганизации, самопо-

знания  
и самовоспитания школьников;

викторины, шарады, кроссворды, 
разнообразные задания в игровой 

форме, КВН

ІІІ. Этап развития в период профессиональной подготовки и дальнейшего  
становления профессионала

1. Стадия профессио-
нальной подготовки 

(как правило, 
 от 15-18  

до 16-23 лет)

игра – средство активизации по-
знавательной деятельности уча-

щихся  
в процессе профессиональной по-
дготовки и стимуляции интереса к 
профессиональной деятельности

профориентационные, игры-тесты 
на исследование своих возмож-

ностей и способностей, игры 
на развитие соответствующих 

качеств, имитационные и творче-
ские, социокультурные, игры на 

сотрудничество, психологические 
игры, спортивные игры и др.;

2. Стадия  
адаптанта

игра – средство саморегуляции  
и самопознания, помогающим мо-
лодому специалисту соответство-

вать принятым для данной профес-
сиональной общности нормам и 

включиться  
в производственный процесс

игры на ознакомление со своими 
функциональными обязанностя-
ми, изучение процедур или по-
следовательности необходимых 
действий для решения важных 

производственных задач; игры –
коррекции (например, действий 
с целью выработки собственного 
стиля поведения в соответствии  

с традициями коллектива);

3. Стадия интернала

игры-ассоциации; игры-интерпре-
тации; игры-дискуссии; игры- 

модификации;
игры на развитие и совершен-

ствование навыков воспроизведе-
ния, дублирования, интерпрета-

ции информации;
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формирования профессиональных спо-
собностей индивида; они позволяют рас-
познать, расширить, углубить, индивиду-
ализировать палитру профессиональных 
интересов и возможностей с минимальным 
риском и негативными последствиями для 
окружающих, а также создают возможно-
сти для определения индивидом перспек-
тив своего жизненного пути, в соответ-
ствии с которыми становятся возможными 
процессы, связанные с осуществлением 
и развитием своих способностей, планиро-
ванием и реализацией профессиональных 
интересов и планов.

Перспективы дальнейших иссле-
дований. Дальнейшего изучения и рас-
смотрения требуют вопросы, связанные 
с определением направлений адаптации 
игровых технологий применительно к об-
учению студентов, имеющих особенные 
потребности на стадии профессиональной 
подготовки (табл. 1).
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Продовження таблиці 1

4. Стадия мастерства

игра – средство повышения уров-
ня профессионализма субъектов 
труда, сплоченности членов тру-
дового коллектива, объединении 
их усилий при решении важных 

производственных задач

игры на установление четких 
взаимосвязей между явлениями и 
фактами в сфере избранной про-

изводственной деятельности;
игры на построение моделей сис-
тем и отношений, альтернативных 
существующим в данной сфере 

труда;

5. Стадия авторитета

игры на предупреждение кон-
фликтных ситуаций, выявление 
лидерских качеств, оценивание 

профессиональных качеств, с по-
мощью которых можно выяснить 

удовлетворенность /неудовлетво-
ренность работой;

6. Стадия  
наставничества

игры на совершенствование 
навыков организовывать,  

планировать, проектировать, 
обобщать, интегрировать, экспе-

риментировать;
игры на знание традиций коллек-
тива, производственных процес-
сов, функциональных обязаннос-

тей работников, тимбилдинг.
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У публікації зроблено спробу окреслити основні особливості інноваційної педагогічної технології 
взаємонавчання в процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю. Охаракте-
ризовано базові поняття дослідження та визначено переваги взаємонавчання в навчальному процесі. 
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Постановка проблеми. Сучасний век-
тор вітчизняної системи освіти окреслює 
шляхи необхідних змін та інновацій, які 
сприятимуть інтеграції українського су-
спільства до європейської спільноти. Така 
постановка проблеми вимагає цілковитого 
перезавантаження педагогічної галузі, ос-
новна мета якого полягає в розробленні 
та впровадженні інноваційних ефективних 
педагогічних технологій, що спрямовані на 
всебічний розвиток учнівської та студент-
ської молоді, формування почуття як влас-
ної відповідальності, так і відповідальності 
за спільну (колективну, командну) роботу, 
а також поваги до наукового та культурного 
надбання українського народу. 

Одним із можливих варіантів вирішення 
поставлених завдань є пошук шляхів опти-
мізації та модернізації структури освітнього 
процесу, розроблення якісних й абсолютно 
нових форм і методів пізнавальної діяльно-
сті, що відповідатимуть сучасним тенден-
ціям розвитку освітньої галузі, а також вра-
ховуватимуть гуманістичні ідеї та орієнтири 
інформаційного суспільства. 

У цьому контексті варто зауважити важ-
ливість професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх учителів фізико-математичного 
профілю на засадах взаємонавчання з ви-
користанням сучасних інформаційно-кому-
нікаційних технологій (далі – ІКТ), оскіль-
ки такий підхід відкриває можливості для 
співпраці, дозволяє реалізовувати природ-
не прагнення кожної людини до спілкуван-
ня, сприяє досягненню високих результатів 
засвоєння знань, умінь і навичок, а також 
забезпечує якісну підготовку молоді до жит-
тєдіяльності в інформаційному суспільстві, 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Результати дослідження праць 
відомих вітчизняних і закордонних нау-
ковців (А. Алексюк, Е. Белль, О. Болан, 
М. Брейтерман, С. Гончаренко, А. Гра-
ницька, Р. Грановська, М. Данілов, В. Дя-
ченко, С. Карплюк, Квінтіліан, Я. Кол-
кер, Конфуцій, Я. Коменський, В. Котова, 
Л. Лагунова, Д. Ланкастер, І. Литвинська, 
М. Мкртчян, І. Підласий, Є. Полат, Н. Полі-
ванова, М. Скаткін, К. Ушинський, Г. Цукер-
ман, Г. Щукіна, О. Ярошенко й інші) суттєво 

вплинули на становлення та розвиток вза-
ємонавчання, яке інколи розуміють як гру-
пову, або колективну організаційну форму 
навчальної роботи.

Аналіз наукових праць цих та інших ви-
датних учених засвідчив, що попри на-
копичення значного досвіду дослідження 
проблеми підготовки майбутніх учителів 
фізико-математичного профілю на засадах 
взаємонавчання, низка аспектів потребує 
подальшого вивчення, зокрема, недостат-
ньо висвітлено особливості технології вза-
ємонавчання з використанням інформацій-
но-комунікаційних технологій.

Постановка завдання. Мета нашого 
дослідження полягає у визначенні особли-
востей технології взаємонавчання в проце-
сі підготовки майбутніх учителів фізико-ма-
тематичного профілю, а також окресленні її 
можливостей щодо використання інформа-
ційно-комунікаційних технологій в організа-
ції освітнього процесу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розуміння сутності «взаємонав-
чання» в нашому дослідженні неможливе 
без розгляду першочергового поняття, яке 
обумовлює його змістове наповнення – 
«форма організації навчання».

У «Тлумачному словнику» С. Ожегова по-
няття «форма» подається як вид, пристрій, 
тип, структура, конструкція чого-небудь, 
обумовлена певним змістом [1, с. 801].  
У «Філософському словнику» дано таке ви-
значення: «Форма – внутрішня організація 
змісту, що <…> окреслює систему стійких 
зв’язків предмета», яке виражає внутрішній 
зв’язок і спосіб організації, взаємодію еле-
ментів і процесів явищ, як між собою, так і 
із зовнішніми умовами. Формі притаманна 
відносна самостійність, яка підсилюється 
в процесі власної історії [2, с. 358]. 

У педагогічній науці існують різні підхо-
ди до тлумачення поняття «форма органі-
зації навчання». Аналіз поглядів сучасних 
дослідників щодо сутнісної характеристики 
даної категорії представлено в таблиці 1.

Сучасна педагогічна наука вирізняє за-
гальні та конкретні форми організації про-
цесу навчання, але всі вони так чи інакше 
базуються на характері міжособистісної 

Karpliuk S.O., Minhalova Yu.I., Franovskyi A.Ts. TECHNOLOGY FEATURES OF MUTUAL LEARN-
ING IN THE PROCESS OF PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICS AND MATHE- 
MATICS USING ICT

The publication attempts to outline the main features of innovative pedagogical technologies of mutual 
learning in the process of preparation of future teachers of physical and mathematical profile. Described the 
basic concepts of the study and the benefits of mutual learning in the educational process. In addition, the 
analysis of the specific features and the use of technology for mutual learning in teaching of special disciplines  
of natural-mathematical profile in high school using ICT. 

Key words: mutual learning, information and communication technology, professionally-pedagogical 
preparation of future teachers of computer science.



Збірник наукових праць 237

взаємодії учасників навчального процесу 
та мають реальні можливості доповнення 
та вдосконалення завдяки взаємопоєднан-
ню їх у бік соціальної спрямованості, враху-
вання індивідуальних особливостей, здійс-
нення спеціальної підготовки до спільної 
роботи [3]. 

У сучасних умовах оновлення системи 
освіти такі можливості надає взаємонав-
чання, що є особливою формою органі-
зації навчання, спрямованою на вирішен-
ня завдань освіти, і здійснюється шляхом 
інтеграції загальних форм навчання  
на засадах діяльнісного підходу, активно-
го співробітництва та товариської взаємо-
допомоги суб’єктів навчання під безпосе-
реднім і опосередкованим керівництвом 
учителя [4].

Ґрунтовний аналіз даної педагогічної ка-
тегорії дозволив виявити особливості та 
переваги взаємонавчання в навчальному 
процесі: 

– під час реалізації взаємонавчання усві-
домлюється колективна відповідальність за 
виконання навчальних завдань і отримуєть-
ся відповідна соціальна оцінка;

– організація та виконання навчальних 
завдань здійснюється колективом, окреми-
ми групами під опосередкованим і безпо-
середнім керівництвом учителя;

– діє спеціальний розподіл праці, який 
враховує інтереси, задатки та здібності 
кожного, дозволяє краще виявити себе 
у загальній діяльності, значно підвищує на-
вчальну мотивацію;

– є можливість застосування на всіх рів-
нях навчального процесу завдяки викорис-
танню різноманітних засобів;

– проводиться постійний взаємний кон-
троль, наявна відповідальність кожного пе-
ред колективом;

– потребує особливо високого ступеня 
активності та самостійності суб’єктів на-
вчального процесу, створює сприятливі 
умови для налагодження позитивних зв’яз-
ків у колективі [5].

Попри значні переваги, взаємонавчання 
в сучасній педагогічній практиці використо-
вується не повною мірою. Це пояснюєть-
ся труднощами методичного характеру, 
оскільки принцип колективного характеру 
навчання вимагає пошуку відповідних форм 
організації пізнавальної діяльності. 

Крім того, складність і багатогранність 
даної проблеми вимагає обґрунтування ме-
тодологічних основ, які забезпечуватимуть 
технологічну підготовку майбутніх учителів 
інформатики до організації взаємонавчан-
ня в подальшій професійно-педагогічній  
діяльності. 

На думку М. Кларіна, Б. Блума, В. Мо-
нахова й І. Лернера, технологічна підготов-
ка являє собою «<…> сукупність способів 
(методів, прийомів, операцій) педагогічної 
взаємодії, що створюють умови розвитку 
учасників педагогічного процесу й гаран-
тують результат»; набір процедур, які по-
новлюють професійну діяльність викладача 
та гарантують кінцевий запланований ре-
зультат; систематичне втілення в практи-
ку заздалегідь спроектованого навчально- 
виховного процесу [6]. 

Аналіз багатьох наукових джерел з ок-
ресленого питання дозволив виділити 
й охарактеризувати основні критерії техно-
логічності:

Таблиця 1
Тлумачення поняття «форма організації навчання»

Вияв узгодженої дiяльностi, керуючої – вчителя й керованої – 
учнів щодо засвоєння певного змісту навчального матеріалу 
й оволодіння практичними способами діяльності, яке включає 
розподіл організаційних функцій.

Ю. Бабанський, Н. Мойсеюк, 
М. Скаткін, І. Чередов

Цілеспрямована, чітко організована, змістовна й методично 
забезпечена система пізнавального та виховного спілкування 
та відносин у процесі взаємодії вчителя й учнів

І. Бурлака, В. Дяченко, 
 І. Лернер, Б. Лихачев

Визначений порядок та певний режим пізнавальної діяль-
ності – часовий і просторовий.

Н. Волкова, Б. Єсипов,  
П. Жильцов, І. Лернер, В. Ло-
зова, Ю. Мальований, Н. Мой-
сеюк, І. Підласий, М. Фіцула, 

І. Чередов

Спосіб організації суб’єктів пізнання шляхом підбору й послі-
довності ланок навчальної роботи.

Я. Бурлака, О. Востокова,  
Б. Єсипов, П. Жильцов, І. Лер-

нер, Б. Лихачев, В. Лозова,  
М. Уфімцева

Процес досягнення визначених дидактичних цілей. І. Бурлака, В. Дяченко, М. Мах-
мутов, М. Уфімцева, І. Чередов

Зовнішня сторона організації навчального процесу, що харак-
теризується кількістю учнів, часом і місцем навчання, а також 
порядком його здійснення.

В. Вихрущ, С. Гончаренко,  
В. Дяченко, І. Лернер,  

М. Скаткін
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– системність (наявність логіки процесу, 
взаємозв’язку частин, цілісність, послідов-
ність дій суб’єктів навчальної взаємодії);

– керованість (можливість діагностики 
досягнення цілей, планування навчання на 
основі чіткого визначення еталона, відбору 
навчальних процедур, корекції);

– ефективність (відповідність резуль-
татам, оптимальні затрати, гарантоване 
досягнення певного стандарту навчання, 
поетапна діагностика, виявлення пізна-
вального прогресу); 

– відтворюваість (можливості застосу-
вання в інших однотипних навчальних за-
кладах іншими суб’єктами) [5].

Варто зазначити, що технологія взає-
монавчання враховує недоліки традицій-
ної системи фахової підготовки студентів 
педагогічних спеціальностей фізико-ма-
тематичного профілю, яка останнім часом 
не стимулює прагнення до інновацій, зни-
жує самостійність, фахову активність, веде 
до формалізму і догматизму в подальшій 
практичній діяльності, нівелює професійну 
індивідуальність майбутнього педагога [7]. 

Основною перевагою даної техноло-
гії є педагогізація (одночасне виконання 
студентами ролі як об’єкта, так і суб’єкта 
навчання), технологізація (регламентована 
поетапність дій перетворювального харак-
теру) та інтеграція (поширення загальнові-
домих і авторських форм навчання на різні 
дисципліни з урахуванням їхньої специфі-
ки), які сприяють підвищенню позитивної 
соціальної мотивації суб’єктів навчального 
процесу; стимулюють розвиток професій-
них знань; прискорюють оволодіння спосо-
бами використання форм, методів, засобів 
колективної роботи; дозволяють готувати 
студентів фізико-математичного профілю 
до реалізації взаємонавчання в майбутній 
професійно-педагогічній діяльності [5]. 

Мета запропонованої технології – ство-
рити комфортні умови для спільної актив-
ної пізнавальної діяльності щодо сприйнят-
тя та засвоєння нової інформації шляхом 
її багаторазового відтворення в процесі 
взаємодії суб’єктів або застосування в різ-
них видах діяльності. Такий підхід дозволяє 
поєднувати розроблення й обґрунтування 
двох типів технологій (викладацької та на-
вчально-пізнавальної діяльності суб’єктів), 
формує здатність майбутніх учителів не 
тільки передавати знання, але й учити своїх 
учнів здобувати їх самостійно, вміти вико-
ристовувати їх для вирішення нових пізна-
вальних і практичних завдань [3].

Для підвищення ефективності технологій 
колективного навчання пропонуються такі 
принципи із практики роботи досвідчених 
учителів:

– орієнтації на кінцевий результат;
– невідкладності й безперервності пере-

дачі знань (інформації); 
– загального співробітництва, взаєморо-

зуміння та товариської взаємодопомоги; 
– розмаїтості завдань, функцій і спосо-

бів досягнення результату;
– індивідуалізації темпів і прийомів нав-

чання;
– опори на суб’єктивний досвід учнів; 
– педагогізації освітнього середовища 

та соціалізації кожного з учасників пізна-
вальної діяльності; 

– інтеграції процесу навчання; 
– спрямованості на саморозвиток, само-

реалізацію, творчість; 
– усвідомлення пребігу своїх розумових 

дій; 
– включення емоційної сфери в процесі 

навчання; 
– формування дослідницьких умінь пра-

цювати з інформацією, приймати опти-
мальні рішення; 

– розвитку комунікативних здібностей, 
підвищення рівня комунікативної культури; 

– чергування індивідуальної та колектив-
ної роботи; 

– рівності всіх учасників спільної діяль-
ності; 

– вибору виду діяльності, способів вирі-
шення; 

– моральної відповідальності кожного  
за вибір, процес і результат діяльності; 

– мовного розвитку в процесі діалогічно-
го спілкування [3].

Навчальне співробітництво в процесі 
взаємонавчання складається зі сукупнос-
ті взаємодій і загальногрупової взаємо-
дії в колективі, що допомагає збережен-
ню особистісних контактів і зв’язків на 
суб’єкт-суб’єктній основі. Під час реалізації 
даної технології можуть використовуватися 
такі різновиди колективної роботи:

– динамічна пара, яка об’єднує двох 
студентів (за власним бажанням або при-
значенням викладача), що обмінюються 
ролями «вчитель» – «учень». Так можуть 
працювати два слабких, два сильних, силь-
ний і слабкий, але за умови дружніх взає-
мин між ними; 

– статична пара, в якій кожен студент 
працює самостійно й обмінюється інфор-
мацією з іншим, що сидить поруч, або вони 
разом виконують спільне завдання; 

– варіаційна четвірка, в якій кожен член 
групи одержує «своє» завдання, виконує 
його, аналізує разом із викладачем, про-
водить взаємонавчання за описаною вище 
схемою роботи в динамічній четвірці. У ре-
зультаті такої роботи кожен студент засво-
ює чотири порції навчального змісту; 
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– мала група, що об’єднує до семи сту-
дентів під час виконання загального або 
диференційованого завдання. У роботі, яка 
організована в такий спосіб, існують осо-
бливі правила, виникає спільне інтелекту-
альне поле, насичена взаємодія між учас-
никами пізнавальної діяльності, що змушує 
їх одержувати ефективні результати [3]. 

Отже, навчальні завдання можуть вико-
нуватися окремими студентами, парами, 
групами під прямим і опосередкованим 
керівництвом викладача з кінцевою колек-
тивною відповідальністю. Доцільне ком-
бінування методик і організаційних форм 
дозволяє гнучко будувати навчальні занят-
тя, головна мета яких – розвиток способів 
мислення, комунікативних умінь, різнома-
нітних способів комунікативної взаємодії, 
навичок колективної праці, загальновизна-
них норм поведінки. 

У сучасних умовах, коли інформаційне 
суспільство диктує свої вимоги до підго-
товки майбутніх спеціалістів фізико-мате-
матичного профілю, необхідно вміти засто-
совувати ефективні педагогічні технології 
на засадах активного впровадження інфор-
маційно-комунікаційних технологій. Спро-
буємо окреслити можливості та специфіку 
використання технології взаємонавчання 
під час викладання фахових дисциплін при-
родничо-математичного профілю у вищий 
школі з використанням ІКТ.

Інформаційно-комунікаційні технології, 
що є сукупністю знань про способи та за-
соби організації, а також сам процес нав-
чання в умовах використання комп’ютера 
як технічного засобу навчання, дозволя-
ють організувати колективну пізнавальну 
діяльність. За допомогою комп’ютерів як 
технічних засобів навчання традиційно ви-
користовують дві форми організації занять: 
індивідуальна (студент – комп’ютер) та гру-
пова (група студентів – один комп’ютер). 
У межах технології взаємонавчання колек-
тивна форма (викладач – група студентів – 
група комп’ютерів) забезпечує новий підхід 
до отримання і передачі інформації та може 
використовуватися як під час вивчення ок-
ремих предметів, так і у викладанні курсу 
інформатики [8]. 

Наведемо приклад розробленої й адап-
тованої технології взаємонавчання «Рух 
назустріч», яка застосовується на лабо-
раторних заняттях під час вивчення курсів 
«Нові інформаційні технології», «Програмне 
забезпечення операційних систем», «Вико-
ристання педагогічних програмних засобів 
навчання в професійній діяльності майбут-
ніх фахівців», «Комп’ютерні системи нав-
чання» і схема якої зображена на рисунку 1. 

Вона реалізується впродовж п’яти ета-
пів, на кожному з яких студенти працюють у 
різній кількості та за певними правилами в 
загальному колі. Велика кількість учасників 

Рис. 1. Реалізація технології взаємонавчання «Рух на зустріч»  
на засадах використання інформаційно-комунікаційних технологій [5]
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дозволяє відтворити навчальний матеріал 
багаторазово, що збільшує його запам’я-
товування та розуміння. Розподіл студентів 
на групи та призначення експертів веде до 
виникнення здорової конкуренції, можли-
вість їх зміни робить процес навчання де-
мократичним [8]. 

Використання пам’яток і рекомендації 
допомагає викладачу в чіткій організації ді-
яльності, здійсненні контролю, який також 
можна організовувати за допомогою ін-
формаційно-комунікаційних технологій. 

Подальше інтегрування ідей взаємонав-
чання в професійну діяльність майбутніх учи- 
телів фізико-математичного профілю відбу-
вається під час педагогічної практики. Май-
бутні вчителі застосовують технологію на 
уроках для подальшого обговорення їхньої 
ефективності та доцільності використання.

Висновки із проведенного досліджен-
ня. У результаті аналізу особливостей 
технології взаємонавчання в процесі під-
готовки майбутніх учителів фізико-матема-
тичного профілю з використанням ІКТ нам 
вдалося зробити висновок, що її застосу-
вання дозволяє навіть студентам зі слаб-
кою підготовкою відчути себе в ролі лідера, 
що відповідає за важливу ділянку роботи, 
без якого неможливий загальний успіх усієї 
академічної групи. Такий підхід до органі-
зації пізнавальної діяльності посилює інте-
грацію навчальних предметів, сприяє онов-
ленню змісту освіти, інтенсифікації процесу 
навчання, корекції індивідуального розвит-
ку майбутніх фахівців.
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ПРОЕКТНА МЕТОДИКА У НАВЧАННІ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА  
СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Сторожук С.Д., старший викладач кафедри
прикладної лінгвістики та методики навчання іноземних мов

Університет імені Альфреда Нобеля

У цій статті розглядається необхідність застосування новітніх інтерактивних методик, зокрема про-
ектної методики, у сучасних умовах навчання академічного письма студентів мовних спеціальностей, 
а саме майбутніх перекладачів. Автором пропонується план заняття, побудований засобами проектних 
технологій із залученням також інших інтерактивних методів навчання.

Ключові слова: проектні технології, інтерактивні методи навчання, види мовленнєвої діяльності, 
академічне письмо.

В данной статье рассматривается необходимость применения новейших интерактивных методик,  
в частности проектной методики, в современных условиях обучения академического письма студен-
тов языковых специальностей, а именно будущих переводчиков. Автором предлагается план занятия,  
построенный средствами проектных технологий с привлечением также других интерактивных методов 
обучения.

Ключевые слова: проектные технологии, интерактивные методы обучения, виды речевой деятель-
ности, академическое письмо.

Storozhuk S.D. DESIGN METHODOLOGY FOR TEACHING ACADEMIC STUDENTS OF LAN-
GUAGE SPECIALTIES

In this article the necessity of using the latest interactive methods, in particular, the design methodology,  
in contemporary academic writing conditions for students of language specialties, namely future translators, 
is considered. The author proposes a lesson plan, built by means of project technology with the involvement 
of other interactive teaching methods.

Key words: project technologies, interactive teaching methods, kinds of speech activity, academic writing.

Постановка проблеми. Останнім ча-
сом зростає популярність методу проектів 
у різних країнах. Проектні технології досить 
інтенсивно використовуються у навчанні 
іноземних мов студентів немовних спеці-
альностей, психологів, юристів, економістів 
тощо. 

Дедалі частіше піднімається питання про 
застосування нових інноваційних техноло-
гій під час формування писемної комуні-
кативної компетентності студентів мовних 
спеціальностей. Цей вибір пояснюється 
тим, що саме навчання письму здебільшо-
го є досить нудним та недостатньо різно-
манітним, щоби зацікавити студентів. При 
цьому варто зазначити, що студенти мов-
них спеціальностей за навчальним планом 
мають щороку проходити кілька видів ака-
демічного письма. 

Постановка завдання. На основі ви-
кладеного можна сформулювати завдан-
ня дослідження, яке полягає в аналізі су-
часних інтерактивних методик викладання  
у контексті навчання іноземній мові, а саме 
академічного письма, та створення пев-
ної системи використання цих методик.  
За основу беремо проектну методику із за-
лученням дискусій, презентацій, мозкового 
штурму.

Оскільки вітчизняна освіта розвиваєть-
ся у напрямі західних підходів, де проек-
тний метод вже давно був визнаний одним  
із найбільш перспективних і почав ви-
користовуватися як невід’ємна частина 
навчання у вишах, очевидним стає вико-
ристання навчальних методик на основі 
проектного методу для вітчизняних ВНЗ. 
Це підтверджує актуальність цієї статті.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Як вид мовленнєвої діяльності 
письмо є найбільш складним і комплек-
сним, бо базується на загальній комуніка-
тивній компетентності студента, тобто ко-
мунікативних компетентностях у говорінні, 
читанні, аудіюванні [6]. Отже, для закрі-
плення пройденого на занятті матеріалу, 
який студенти могли набути і практикува-
ти через говоріння, читання та аудіювання, 
досить логічним є закріплення цього мате-
ріалу за допомогою письма.

У процесі написання статті було розгля-
нуто праці багатьох вчених, що займалися 
дослідженням проектного методу, а саме 
роботи T. Hutchinson [9] з проектної ме-
тодики, «Інтерактивні методи навчання» 
П. Шевчука та П. Фенриха [7], в яких роз-
глядається потреба в інтерактивному нав-
чанні саме в Україні та наводяться приклади 
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інтерактивних технологій. Стосовно інте-
рактивних методів та академічного письма 
було розглянуто праці О.Б. Тарнопольсько-
го [2], С.П. Кожушко [3–6], E. Hinkel [8], 
A. Raimes [10] тощо.

Проектна методика, вперше запропоно-
вана T. Hutchinson у серії його підручників 
“Project English” (1994), полягає у навчанні 
іноземної мови через практику, через екс-
перимент. На практиці такий експерієнцій-
но-інтерактивний метод є найбільш ефек-
тивним завдяки створенню процесуальної 
мотивації у студентів. Студенти, що вико-
нують проектне завдання, беруть участь 
у багатоплановій кооперативній діяльності. 
Наприклад, якщо їх проектом є випуск га-
зети, вони розділяють між собою обов’яз-
ки: планування та редагування газети, збір 
матеріалу, написання статей, ілюструван-
ня, комп’ютерне оформлення. У кожному 
проекті має бути кінцевий продукт. У роз-
глянутому нами прикладі таким продуктом 
є газета [2]. Це надає студентам почуття 
порівняної свободи, тому що вони викону-
ють кожен свою ділянку роботи, несуть від-
повідальність за проект і доповідають про 
виконану роботу тільки на певних етапах 
(планування; виконання проекту; презен-
тація проекту та оцінка виконаної роботи) 
[2]. Суттєву підтримку викладача студенти 
отримують тільки на етапі планування.

Стосовно психологічних та соціокуль-
турних особливостей проведення проек-
тів варто зазначити, що проект не матиме 
успіху, якщо він не враховує інтереси і мов-
леннєві здібності студентів, або до уваги 
не прийнятті різні критерії – вік, мотивація 
окремих студентів, особливості особистого 
розвитку студентів. Головна мета виклада-
ча – дати кожному студенту зрозуміти, що 
його ідеї мають цінність, що кожен студент 
рівно значущий у проекті, що їх самостій-
ність має велике значення. Проектний ме-
тод дасть змогу згуртувати студентів, на-
вчити їх працювати разом і зрозуміти, що 
водночас від них багато залежить.

Проектна технологія передбачає масш-
табну роботу студента з матеріалом, тобто 
розвиває його навички самонавчання, які 
важливі не тільки у ВНЗ, але й у подаль-
шій професійній взаємодії. Також студент 
залучається до аналізу зібраної інформації 
та висвітлення ключових моментів.

Виконання проектів важливе не лише 
для створення процесуальної мотивації, 
але й для відтворення майбутніх професій-
них умов.

З точки зору цінності письма як діяльно-
сті, що розвиває мислення студента, варто 
згадати, що письмо є також найсвідомішим 
видом мовленнєвої діяльності, тому що 

має основою глибокий процес мислення 
та оцінки автора [2]. У тому разі, якщо ав-
тор захоплений тим, що він пише, можна 
розраховувати на виникнення процесуаль-
ної мотивації та ефективності виконання 
завдання.

Кожен студент мовної спеціальності має 
чітко розуміти, наскільки важливо йому 
бути обізнаним у писемній діяльності тією 
мовою, яку він вивчає. Адже тут виникають 
труднощі, пов’язані зі значними відмінно-
стями у традиціях оформлення різних ви-
дів письма у різних культурах. Спілкування 
за допомогою письма з представниками 
інших культур частіше за все несе в собі 
встановлення ділових відносин, тому по-
милки у письмі, пов’язані з елементарною 
необізнаністю у сфері соціолінгвістики, мо-
жуть мати серйозніші наслідки, аніж помил-
ки під час усного спілкування. Навіть якщо 
мова не йде про встановлення ділових сто-
сунків через переписку, а стосується, на-
приклад, написання статті жартівливого ха-
рактеру, студент також має бути обізнаним 
у стилістичних прийомах, соціолінгвістич-
них та інших особливостях.

Аналіз досліджень показує, що ефек-
тивність навчання письма залежить від 
правильного вибору викладачем методів 
та прийомів навчання, від правильного 
підходу до комунікативних завдань. Таким 
чином, використання проектних техноло-
гій може стати ефективним інструментом 
у навчанні писемної комунікації майбутніх 
перекладачів.

Нині нами були виділені такі підходи до 
виконання проекту: 

– вибір теми, тип, кількість учасників; 
– варіанти проблем, які необхідно до-

сліджувати в рамках наміченої тематики 
(навідні питання, ситуації, що сприяють ви-
значенню проблеми, відео тощо, мозкова 
атака з колективним обговоренням);

– розподіл задач по групах, обговорення 
можливих методів дослідження, пошук ін-
формації, творчих рішень; 

– самостійна робота учасників проекту 
за своїми індивідуальними, груповими, до-
слідницькими, творчими задачами; 

– проміжні обговорення отриманих да-
них у групах; 

– захист, опонування, обговорення, екс-
пертиза, оголошення зовнішньої оцінки, 
формулювання висновків.

Зважаючи на підходи, ми розробили такі 
принципи використання проектних техно-
логій для навчання писемної комунікації:

– принцип усвідомлення студентами 
жанрових, форматних, змістовних та сти-
лістичних особливостей писемних доку-
ментів різних видів;
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– принцип здійснення самостійного ви-
явлення особливостей написання;

– принцип використання інтернет-кому-
нікацій для виявлення особливостей напи-
сання писемних документів;

– принцип обговорення виявлених осо-
бливостей для взаємообміну знаннями;

– принцип сполучання індивідуально-
го виконання письмових робіт, пов’язаних  
зі змістом проекту з їх груповим та парним 
взаємообговоренням та взаємокоменту-
ванням;

– принцип поступового удосконалення 
чорнових варіантів робіт – процесуальне 
письмо;

– принцип оприлюднення та публічного 
оцінювання писемних результатів проек-
тних робіт.   

Розглянемо один із проектів, спрямо-
ваний на навчання писемного спілкування 
рідною та іноземною мовами та перевіре-
ний на практиці у кількох групах філологів 
I, II та III курсів. Для експерименту було об-
рано наскрізний проект, що триває цілий 
навчальний рік.

Основна мета проекту – навчання сту-
дентів академічного письма. Види письма, 
що включено до програми, – це есе, стат-
тя, огляд, звіт та пропозиція, відгук.

Для виконання проекту на кожному 
з етапів, присвячених певному виду пись-
ма, обирається пара чи група студентів для 
підготування доповіді щодо одного з видів 
письма. Виконавши необхідну пошукову 
роботу, студенти проводять частину занят-
тя, розповідаючи про обраний вид письма 
іншим студентам у групі.

Цей підхід було обрано, спираючись на 
піраміду навчання, складену Національ-
нім тренінговим центром (США) [5], згідно 
з яким, навчання інших є найбільш ефек-
тивним способом вивчити щось самому. 

Далі приведено піраміду, на якій схематич-
но зображуються види навчання від най-
менш ефективних угорі до найбільш ефек-
тивних знизу (рис. 1).

Результати досліджень демонструють 
найменш і найбільш ефективні види нав-
чання, серед яких класичне слухання лек-
цій має лише 5% ефективності, в той час як 
навчання через викладання посіло перше 
місце, маючи 90% ефективності.

Після проведеного інформаційного по-
шуку студенти проводять частину заняття, 
роз’ясняючи іншим, як писати статтю: якою 
вона має бути за структурою, яку лексику 
варто використати, який стиль, як підібрати 
назву, які стилістичні засоби можна викори-
стати для підсилення ефекту. Студенти, що 
доповідають, мають також запропонувати 
цікаву тему для написання статті. Напри-
клад, це може бути тема, релевантна для 
поточної теми у підручнику, – робота, нав-
чання, наука тощо. Однією з тем, запропо-
нованих на практиці, була “Should there be 
compulsory subjects or students should have 
a choice?” – «Чи мають усі предмети бути 
обов’язковими або студенти мають оби-
рати їх самі?». Студенти, які доповідають, 
обов’язково записують свою тему на до-
шці і роздають корисний словничок іншим 
студентам. У корисному словничку мо-
жуть бути задіяні слова на тему навчання.  
Ці слова розбираються на занятті. Наступ-
ним етапом проведення заняття є мозковий 
штурм – студенти, що проводять заняття, 
залучають до роботи решту студентів – за-
дають їм питання стосовно теми, збирають 
їх ідеї за і проти обов’язкових предметів.

На наступне заняття усі студенти ма-
ють написати статтю за запропонованою 
темою. Коли статті написано, вони пере-
даються на перевірку тим студентам, що 
проводили заняття. Критеріями перевірки 
є те, чи дотримався автор структури напи-
сання статті, чи використав правильно за-
пропоновані напередодні слова, чи зміг ар-
гументувати свою думку, чи дотримувався 
правил граматики. Після перевірки роботи 
потрапляють до рук викладача, і він знову 
їх перевіряє.

Головним інструментом у проекті є ви-
користання блогу, в якому розміщуються 
статті для подальшого голосування. Для 
того щоб голосування було чесним, за-
мість імен студентів вказуються просто 
номери статей. Це створює змагальну ат-
мосферу, заохочує студентів до перемоги. 
Також блог є тим самим інструментом су-
часного світу, який допомагає молоді спіл-
куватися, тому він підвищує їх зацікавле-
ність, бажання поділитися своїми статтями 
зі світом.

Рис. 1. Види навчання від найменш 
ефективних угорі до найбільш  

ефективних знизу
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Такий проект може тривати цілий акаде-
мічний рік. Розбиратися можуть різні види 
письма. Долучатися можуть різні інтерак-
тивні види проведення заняття – рольові 
ігри, кейс-методи, презентації, перегляд 
фільму чи читання книги для написання ог-
ляду тощо.

Наскрізний проект також може допомог-
ти викладачеві долучити кожного студента 
до діяльності групи, розвинути їх вміння 
проводити ефективний пошук інформації, 
позбавляє страху виступу перед аудиторі-
єю і допомагає якомога ефективніше за-
своїти та закріпити матеріал.

Під час проектної діяльності викладач 
є не транслятором готових знань в опти-
мальному вигляді й оптимальній логікі 
викладання, а рівноправним співучасни-
ком процесу здобуття, обробляння, аналі-
зу й подання знань студентам. Це значно 
складніше, вимагає додаткового часу та 
додаткових зусиль і від студентів, і від ви-
кладача. Викладач не зацікавлений у під-
сумках обговорення з якимось конкретним 
рішенням, не представляє інтереси жодної 
з груп-учасників чи персоналій і не бере 
прямої участі в обговоренні, але несе від-
повідальність за якісне виконання завдань 
і є, радше, супровідником навчальної гру-
пи в їхньому особистому розвитку. Він бере 
на себе роль фасілітатора, тобто полегшу-
вала, процесу навчання.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, проектний метод є бага-
тоцільовим і може значно покращити рівень 
викладання та, як результат, засвоєння 
студентами матеріалу. Він також є ефек-
тивною та бажаною методикою в навчан-
ні саме студентів мовних спеціальностей, 
адже для них становить цінність набуття 
навичок та вмінь майбутніх перекладачів, 
викладачів, лінгвістів – людей, що мають 
вільно володіти мовою, мати навички та 
вміння спілкування, вільно виступати перед 

аудиторією, досконало володіти різними 
видами мовленнєвої діяльності. Подаль-
шою перспективою досліджень є розробка 
навчальної програми на основі проектної 
методики.
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